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కథాసరిత్భాగర ము 

వేదము వేంకటరాయనా సీ వ చేతమూ. ప 
<9 (UW 

చంది ళ్ ద ఎము sD ౦ ది,కాముద్రణాలయమున ముద్రిళమ: 

1012. 

THE ANDHRA BOOK HOUSE, 

SULTAN BAZAR, HYDERABAD-CN, 

వేదము వేంకటరాయశా సి అండ్ .బ దర్ J 
= (UU) 

4. మల్లి శేశ్వరస్వామిగుడి సందు, లింగి సెట్టివీధి, 

జ్య ట్య సుద రోన్, 





సూ ర్య ప్రభ టర బక వయ 

జవత తరగ ము? 

—_—_—— 

క. తలంచెదను గర్జవాతొ' 

ఖ్జ లస త్చిందూర రంజిత వివోయనుని౯ 

నలువుగ న కాలసంధ్య౯ 

గలిగించెడు నాగ దోంచుగజముఖ దేవు౯. 

వ డా ట్ర భుని యాగమనము. 

ఈ రీతిని నర వాహనదత్తుండు భారష్టిలతో కౌఛాంబిలో 

తం డ్రి యింట సుఖనుంటడెను. తం ద్ర యాస్థానమున నున్న యూ 

నరవాహనదత్తుని ఒకనాడు దివ్యరూపుండు ఒక పురుషుడు 

ఆకాశమునుండి దిగి వచ్చి దర్శనము చేసికొనెను. పృణతుం 

డయిన యా పురుషుని నర వాహనదత్తుండు తం డ్రియుం దానును 

సత్క_రించి 'నీ వెవరవు? ఏల వచ్చితివి?! అని యడిగెను. ఆ 

పురుషుడు చెప్పసాగాను: _హీమవంతమునె_త్తమున వజ్రసార 

మయ మగుటచేత వజకూట మనెడి యన్వర్థనామకము ఫుర 

మొకటి కలదు. అందు నేను విద్యాధరాధివుండను. వ నిర్మిత 

దేవుడ నగుటచేత వ డొ వ్ర భుం డని నాకు సార్థకనామము, 

నా తపస్సునకు తుష్టుం డయిన శంకరుడు తాను యథాకాల 
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ముగా చేనీన చక్రవర్సియందు భక్ళుడ నై తన కరుణచేత 

శత్రువులకు అజయ్యు(డ నగుదు నని నాకు ఆదేశింపంగా ఇప్పు 

డిచటికి ప్రభుదర్శనార్గము వచ్చినాండను. “కామాంశసంభ వు 

డైన ల నర వాహనదత్ముండు ముం డయ్యును 

చంద్ర, శేఖరుని యాజ్ఞ నలన — ఒక దివ్యక ల్పము ఉభయ 

చేద్యర్థచక్ర కవ రి యగును అని నే నప్పుడు విడ్యా ప్రభావము 

చత తెలినీకొంటిని, శు సూర్యు ప,భుం డను మనుష్యుడు 

శంకరుని వృనాదమున త విద్యాధళ చక్రవర్తి 

యాయెను. అయినను ఆయన దటీణ వెద్యర్గమునకు మాత్ర, మే 

చక్రవర్తి మై యుండెను. ఉ_త్హర వెద్యర్థమునకు శ్రుతళర్శ 

చక్రవర్తిగా నుండెను. శెండువెద్యర్గములకును ఒక కల్పము 
J) జా యు 

చక్రవర్తి కాగల పుణ్యాాత్తుడవు, దేవా, నీ వొక్క_(డవ్. 

ఇట్లు పలికిన యావిద్యాధరుని కుతూహలముచేత నర 

వాహానదత్తుడు తం డ్రియుం దానును ఎట్లు సూర్య పృభుడు 

మనుష్యు(చే అయ్యును విద్యాధరచ,కృవ_ర్తిషదమును పొంది 

నాడు? చెప్పుము.” అని యడిగెను. అంతట విజనమందు 

దేవేరుల యెదుటను మంత్రుల యెదుటను వజృప్రభుండు ఈ 

కథను చెప్పం దొడంగాను, 

నూర్యప్పుభునికథః 

మద్ర, దేశములో ఫూర్వము శాకల మని పుర ముండెను. 

అందు అంగార ప్రభునికొడుకు చంద్ర ప్రభుం డని రాజు ఉండెను. 
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అతండు లోకమునకు ఆహాదము చేయుట చేత అన్వర్థ నాము 

డై, శత్రువులకు సంతావకారి యగుటచే అగ్ని ప్ర ఖుం జై 

యుండెను. ఆయనకు కీ ర్థిమతి యను దేవియందు అభ్యుదయ 
మును సూచించునట్టి సకలశుభలతుణములుం గల పుత్రు (డు 

పుట్టను. అపుడు “ఈత(డు శంకరుని పృసాదమున సూర్య ప్రభుం 

డనువేర విద్యాధరచ క్రవర్సి కాగలడు. అని ఆకాశవాణి 
౬ వి అల < ఇ“ చంద్ర ప్రభుని శ్రీవణములకు అమృతవర్ష ముగా పలికెను. శంక 

ల్ అ ఉ ం అ రుని వసాదముచె ఉత్సవవంత మయిన తండ్రియింట సూర్యు 

(వభుండు ఎదుగుచుండెను. యథాకాలముగా ఆ బుద్ధిమంతు(డు 

గురువ్రులవలన సకల కళలను సకల విద్యలను నేర్చెను. పదు 

నాజేండ్లు నిండగానే గుణములచే సృకృతులకు రయ డయిన 

యా కుమారుని చం ద్ర వ్రభుడు యువరాజును చేని తన మంత్ర 

పుత్రులను భాస ప్రథాన సి సిద్ధార్థ ర ప్రహస్త పృభృతులను అనే 

మ. అతనికి ఇచ్చెను. 

వారితో నతడు యావ రాజ్యము నిర్వహించుచుండ౮గా 

బికనాం డచటికి మయుం డను గొప్న యసురుండు వచ్చి 

చంధ్న ప్రభునివలన ఆతిథఖేయసత్కారములు పొండి అతనితో 
సూర్య ప్రభుండు వినుచుండ ని ట్లనియె:--*నాజూ, విద్యాధ రే 

శులకు చక్రనర్సిగా, సూలపాణి “నీ కుమారుని ఏర్పణిచి 

యున్నాండు. ఇతం జేల ఆవదము నిచ్చు విద్యలను సాధింహడు? 

అందుల శేం న్ంభువ్రు నన్ను ఇచటికి వంవీనాండు. నెల విమ్ము, 
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ఇతనిని కొనిపోయి విద్యాధ రేంద్రపదము నిచ్చునట్టి విద్యలను 

నేర్చి తెచ్చెదను. ఇతనికి శత్రువు విద్యాధ రేళశ్వరుండు శ్రుతళర్మ 

యనువా(డు కలడు. వానికి ఆవదవిని వ్రంద్రు,6 డిచ్చినాండు, 

వతండు అతనిని జయించి విద్యాధరచ | వర్శి యగును. ఇట్లు 

మయుడు పలుకగా చంద్భ్నప్కభుయి ధస్యుల మయితిమి, 

ల షే అగ లా _ 9 ఇతండు పుణ్యవంతుండు, నీ యిచ్చ ప్ర కారము కొనిపొమ్లు. 

అనెను. అంతట మయు(డు రాజును వీడని సూర్య ప్రభుని 

అమాత్యసమేతముగా పాతాళమునకు కొని పోయి అచట 

రాజపుత్రు నికి తపస్సులు నెళ్చెను. వానివలన రాజవుత్తు (డు 

మం త్ర వుత్తు లతో గూడ ఫఘ్రముగా విద్య లెల్ల నేర్చెను. 

మయాసురుండు సూర్య ప,భునికి విమానసాధనవిద్యను నె ర్చెను 

దానిచేత సూర్యువభుడు భూతానన మను విమానమును 

కల్పించుకొనెను. అం బెక్కించి యతనిని మంతులతోంగూడ 

మయాసురుండు అతని శాకలపృరమునకు కొనిపోయి తం డక్ 

ఒప్పగించి యువరాజుతో “అయ్యా, నేను పోయెదను ; నీవ్ర 
నీద్ధభా గములను అనుభవించుచుండుము ; నేను మరల వచ్చె 

దను. అని పలికి సత్కృతుం డై పోయెను. కుమారునికి విద్యలు 

లఫించినందులకు చం ద్ర వ్రభుండు సంతో షించెను. 

అది మొదలు సూర్య వభుండు విద్యా పృభావముశే 

మంత్రులతో శే నాడ విమాన "మెక్కి. సర్వదా నానా దేశముల 

శేగి విలాసముగా సంచరించుచుండెను. ఎక్క. జెక్క_డం గాని 
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వ్రతనిని జూచిన రాజక నిక లెల్లరును కామ మోహిత లె వచ్చి 

స్వయముగా వరిందుచుండిరి. మొదటిది తమలి _ప్తశ్వరుం 

డయిన వీరభటుని కూంతురు మదననేన. రెండవది పళ్చిమ 

దేశాధినాథుః డయిన సుభటునికూంతురు, నీద్ధులచే వ్రంటినుండి 

తేయబడి కతన వదలంబడిన చం ద్ర, కావతి. మూండవది కాంచీ 

రాజు కుంఫేరుని కూతురు రూపశౌలిని వరుణనేన. నాలనది 

లావాణక రాజు పాొరనుని కూతురు చారులోచన సులోచన 

యనునది. ఐవవపి చీనరాజు సుకోహుని కూతురు కాంచన 

వర గాతి విద్యున్నాల. ఆఅవది [శీ కంఠ చేకాధిశుంయ కాంతి 
29 ల —రీ (UW 

నేన రాజు కూతురు కాంతిచే అచ్చరలను చగాలిచినది కాండవులి. 

ఏడవది కౌళాంబీనగరీవతి మున జనమేజయుని కూతురు మంజు 

భాషిణి వపరపుష్ట యినుపెరిది. ఈకన్యలను సూర్య ప్రభుండు 

విద్యాబలాధికుంకు తము యెఅుక లెక హూరింవంగా తద్భంధువులు 

చేయునది లేక వెతసవృ_జ్ణ నవలంనసించి యుండిరి. సూర్య 

వ్ర భుండు విద్యామహిమ చే వక్కు_ చెహాములు దెబ్సీ ఆకాశ 

వివోర సంగీత పాన గోస్థులయందు విద్యలతొ *సుంబో'లె ఆయం 

ర sis మ్, గనలతో ను ప్రహస్తాది మంత్రులతో సు యఖేచ్చ భోగము 

లనుభవించు చుండెను. దివ్యుచి త్ర కళ ఎఆీ్ంగినవాండై విద్యా 

లో 

ఆ ప్రయలకు అలుక? బుట్టించుచు, బొవుముడియు నరుజణేష ల 

ములుంగ లవారివదనముల చేతను, కెమ్మో వికంపి ఖ్ల నస్పష్ట్రముగా 

ధరాంగనల రూపములను వానీ వరివోస వక్రోక్తులు పలీకి 
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వారు పలికిన వచనముల చతను, ఆనంద మనుభవించు చుండెను. 

తాన్రులి పికి ఆ రాజనూనుండు ఆకాశ మార్షమునం బోయి 

అందలి యుద్యానవనములలో మదననేనతో విహరించు 

చుండెను. ప్రియతమలను అచట ఉంచి ప్రహస్తు నొకనిని 

'వంటంగొని భూతాననవిమానము నెక్కి న జ,సానపురమునకు, 

బోయి అచట తన్ను వలచి మదనాగ్ని చే వేంగుచున్న దానిని 

రంభవమపవహాో రాజు కొమారితను తారావలిని తం డ్రి చూచుచుం 

డగా హరించుకొని తొ మ్రలి పికి వచ్చెను. అచట తేని మటి 
యొక కూంతును విలాసిని యనుదానిని న్వీకరించెను. అందులనై 

కోపగించి యెొదుర్కొనిన  యామెభాతను సహ(స్రాయుధుం 

డను గర్వితుని విద్య చేత _స్పంభితునిం జేసెను. విలానినిని 

కొనిపోవ్రటకు అతనికి తోడుగా వచ్చిన యతని మేనమామను 

 స్పంభిత్రునిం చేసి తల గొరిగించును వారివై కువితుం డయ్యును 

ఖా ర్యాబంధువు లనుకరుణచేత వారిని తెగటార్చ లేదు. గర్వ 

భంగమువమాత్రము వూర్ణ ముగా 'చేనీ అవమానవజిచి వెలవెల 

బుచ్చి పహానీంచి న తపన పెను. 

పిమ్మట తం డ్రి విలువ నరా సూర్యు వ్ర భుండు త్ వ్యం 

డుగురు భార్యలత్ నిజనగరము శాకలమునకు పోయొను. 

అంతట ఇతనితం డ్రి యొద్దకు వీరిభటనరపతి తామ్రలి_ప్రినుండి 

దూతను పంపెను గోనికుమారుడు న పహారించి 

నాండు, అతండు విద్యానిద్ధుండు గాన వారికి తగిన పతియే; న్మాప్త 
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మోకు స్నేహము కలదేని ఇట రండు, వివాహోచారసఖ్యము 

చేయుదను గాక.’ అని దూత్యము హత సము చంద్ర ప్కభుండు 

ఆదూత్యము విని దూతను సత్కరించి మటునాంజే అచటికి 

పోవుటకు నిశ్చయము చేసీకొనెకు. వీగభటమవో రాజుయొక్క 

సత్యము నిశ్చయిం చుకొనుట శై చంద్రప్రభుండు, దూతపోయి 

వచ్చుటకు విలంబ మగు నని పహ స్థమంతిని పోయి ర మని 
అ మం 

పంచెను. ప్రహస్తుడు త్వరగా పోయి. వీరభటుని దర్శించి 

అతని కార్యము. నడిగి అతనివలన సత్కారములు వడని, 

ఆశ్చర్యవడుచున్న యతనితో *జేవు మా ప్రభునులు వత్తురు ’ 

అని చెప్పీ గంటసేపులో మరల శాకలపురమునకు పోయి తన 

ప్ర భువుతో వీరభటుండు సిద్ధపడి యుండుటను వెప్పియతనివలన 

గౌరవము వడనెను. 

_ అంతట చంద్రవభుడు కీతికామతీ బేవితోను, సూర్య 

(వభుండు విలానీనీ మదన నేనలతోను, భూతాసనవిమాన మెక్కి 

అమాత్యపరివారస మెతము గా ప్రాతఃకాలమున బయలు వెడలి 

జాము ప్రా డ్లెక్కు_నప్పటికి తమలి పికి పోయి, కన్ను లెత్తి 

చూచుచున్న యచటికి జనులందణకు ఆశ ఏర్యు మొదవించుచు, 

ఆకసమునుండి దిగిరి. వీరభటమవోరాజు ఎదురువోయి సత్క 

రించి వారిని నగరికి తో డ్కొని పోయెను. పుర మెల్ల అలంకృత 
౧m 

మై యుండెను. అడుగడుగునను వీథులలో మంచిగందము కల 

యంపి చల్లరి. పౌర, స్త్రీల కటాశుములు నల్లగలువతో రణములు 
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వో లె నొప్పుచుండెను. వీరభటుండు సంబంధిని అల్లుని చక్కంగా 

పూజించి యథావిధిగా తనయలను దానము చేసీ వివాహ 
మహోత్సవము నడపించెను. వెయిబారువుల బంగారమును, 

రత్నా భరణములభారములతోడి నూలు లొటియలను, నానా A క్ 
వస్తృభారములతొోడి యేనూటు లొట్రిపిట్టలను, వండు వేలగుజ్ఞ 

ఠు అ (హా) 

ములను, అయిదువేల యెనుగులను, రూపాభరణవతు లయిన 

వార స్త్రీలను వేగురను, వీరభటమవోరాజు వెదియందు కొమా 

రిత లిరువ్లరకు ఇచ్చెను. అల్లునికిని సంబంధికిని సద్రత్నముల 

తోను దేశములతోను ఉపచారములు చేసీ వారి మం[తులను 

[వహస్తాదులను కూడ యథార్హ్యముగా సమ్మానించెను. ఫురజను 
లెల హరించు నట్లుగా మహోత్సవము చేనిను. సూర్య 

౧౧ తె ౧౧ 

(వభుండు తం ట్ర యుం దానును వ్ర యాన్నితుం డై ఆసమయ 

మందు నానావారపానగయాదిభోగము లనుభవించుచుంజెను. 

ఇంతలో రంభునియొద్దనుండి వ బ్ర, సారనగరమునుండి 

దూత వచ్చి ఆస్థానములో తమదొరమాటగా ఇట్లు విన్న 

వీంచెను. “ విద్యాబలగర్వితుం డైన యువరాజు మాకొవమారి 

తను హరించి మమ్ము అనదూనపజీచినాండు. ఇవ్వుడు మాకు 

తెలిసినది. వీరభటమవోరాజుతో ఎట్టి సంబంధను. చేసితిరో 

తత్సమానవ్యసనుడ నయిన నాతో ను అశ్లే చేయవలయు నని 

కోరుచున్నాను. మాసంధిని అంగీకరించి మీరు ఇచటికి వత్ళు 

"లేని సరియే, రానియెడల మృత్యువువలన మాకస్ట్రము తీఖును.’ 
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'దానిని విని చంద్ర వ వృభుండు వీరభటుని ోాచ్చరికమిీాంద ప్ర వహ 

స్తుని పిలిచి “నిప్ప ల రంభునితో మామాటగా “ఏల "సంతి 

ల్లైదవు ? నీయల్లుని శంకరుండు విద్యాధరచ క్ర వర్పిగా నిర్ల 

యించి యున్నాడు. అతనికి ఈశ న్యలు భార్య లగుదురని సిద్దులు 

ముందే వలికియున్నా రు. నీకొ"దూరిత తనచోటు చేరినది. లేర 

నుండన్రు గావున నిన్ను ప్రాథి౯ంప లేదు. నీవు మాకు సఖుండవు. 

సంతోషింపుము, మేము అచటికి వ చ్చెదము.’ "అని చెప్పుము.” 

అని పలుకగా అతండు జామునేపులో వ జసారపుర మునకు 

పోయి రంభునికి ఆ వార్త చెప్పి అతని యంగీ కారమును గొని 

చంద్ర పృభునియొద్దకు వచ్చి ఆవృత్రాంతమును 'లెలివెను. చంద్ర, 

ప వ్రభుండు వ వఖాసుం డనువుం స ని వంవి అతనిచే శాక లమునుండి 

మ. క తెప్పించెను. సూర ర్న, భునితొ "ను 

వీరభటాదులతోను కూడుకొని విమాన మెక్కి. చం దృహృభుతు 

వజ, సారనునకు పోయెను. తనరాకను జనులెల్ల నెదురు నూచు 

చుండ, రంభుండు ఎదురు వచ్చి వ పూయ, చంద్ర 

వ్ర భుండు రాజమందిరకమునకు పోయెను అచట రంభుండు వివా 

హోత్సవము జరిపి కొమారితకు లెక్క లేని సువర్ల గ జాళ్ళ 

ర త్నాదికము నిచ్చెను. అల్లునికి గొవ్చ సత్కారములు చేసి 

సొంతభోగములను మజువిం చెను. 

వా రందటు అచటనే ఉత్సవముగా సుఖ ముండయగా 

కాంచీనగరినుండి రంభునియొద్దకు దూత వచ్చెను. అతని సం 
46 
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దేశమును విని రంభుడు చంద పృభునితో “దేవా, నాయన్న 

కుంభీరనువో రాజు కాం చీవ్రరము నేలుచున్నా (డు. ఆయన 

కడనుండి దూత వచ్చి యిట్లు చెప్పినాడు? * సూర్య ప్రభుండు 

ముందుగా నాకొమారితను హరించి విమ్వట నీకొవూరితను 

హారించినాండు, నీవు వారితో సఖ్యము చేనితి వని వింటిని, కనుక 

నాకును వారితో సఖ్యము కల్పింప్రును. వారు నా యింటికి 

వత్తురుగాక, సూర్య వ్రభునికి నాచేతిమి(దుగా వరుణనెనను 

ఇచ్చెదను గాక. ఇది యతనిప్రాథ౯న, మిరు నెజువేర్చవల 

యును” అని చెప్పెను అతనిమాటను పాటించి చం ద్ర 

వ్రభుతు వెంటనే ప్రహస్తునిచేత శాకలమునుండి వరుణనేనను 
తెప్పించి మజునాండు వరివారసమేతనుగా సూర వ్ర్చ్రభుని రంభ 

వీరభటాదులను తోడ్కొని కొంచీవ్రురమునకు పోయెను. కుంఖి 

రుడు ఎదురు రాయగా వీరు గుణగుంభిత యై భూదేవి కాంచికం 

బోని కాంచీపురిని వ పెళించిరి. కుంభీరుడు యథావిధిగా 

కొమారితను సూర్య ప్రభుని కిచ్చి ఆవధూవరులకు విస్తారము 
ధన మిచ్చిను 

వివాహ మె భోజన మై సుఖముగా కూర్చుండియున్న 

చంద్రవ, భునితో ప్రహస్తుడు అందటు వినుచుండ ని ట్లనియెః- 

“దేవా, నేను దేశాటనము చేయుచు ఒకప్పుడు ్రీకంఠ దేశము 

నకు పోయియుండి కాంతినేనవువో రాజును మూచితిని. ఆయన 

'తనకొమారితను సూర్య వ్రభుండు హారించినట్లును, తనయింటికి 
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వచ్చిన యథావిధిగా తౌను అల్లుని సత్క_రించునట్లును, రాని 

యెడల సుతాన్నెహముచే ప్రాణములు వదలునట్లును, చెవ్పి 
ఫో కాల. రా ) అ నాడు. నేను నీతో ఇపుడు చెప్పితిని. వెంటనే చం దృప్రభుడు 

* -కాంతిమతిని కాంతి నేనునియొద్దకు చేర్పుము, మేమును అచ 

టికే వచ్చెదము.’ అని [వహస్తుని కాజ్ఞాపించెను. వ హస్తుడును 
జాం “పంటే ౨ 

అ శ్లు చేనెను. తెల్లవాబయగానే క తట త రాయగా 

అండటును విమాన మెక్కి ఆకాళమాన్షమున శ్రికంఠ దేశ 

మునకు పోయిరి. కాంతినేనమవాోరాజు వీరికి ఎదురు వచ్చి 

యింటికి తో 'డొ్కనిపోయి యశావిధిగా కెవూర్త వివాహము) 

జరివెను. కాంతిమతికిని నూర్య్యువభునికని ఆతం డిచ్చిన బంగా 

రష్రురాసులు మాచి ఆరాజు లెల్ల ఆశ్చర్యపడిరి. 

వా రందటును అచటనే నానాభోగములలో నుండంగా 

కాశాంబినుండి దూత వచ్చి యి ట్లనియెః. “ జనమేజయ 

మవాోరాజు మాతో చెప్పు మన్న మాట: “అవత ఇప్పుడే 

నాసుతను పరపుష్ట యనుదానిని హారించినాండు. పరవుష్ట 

సూర్య(వభుని చేతిలో చిక్కియున్న దని ఇట మాకు శెలిసినది. 

ఆమెను తోడొ గాని అతడు మాయింటికి నిశ్శ్ళంకముగా వచ్చును 

గాక్క సత్కరించి సభథార్యునింగా పంవెదను. రానియెడల మోకు 

మేము మాకు మోారు శ త్రువులమే. అని” ఇట్లు పలికి దూత 

విరమింపంగా చం ద్ర [వభుండు రాజు లందటితోను ఏకాంతములో 

“ ఇంతగర్వముగా పలుకుచున్న యతనియింటికి పోవచ్చునా ?’ 



724 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౮. త. ౧. 

అనెను. ఆమాటకు నిద్ధార్థుం డనుమంత్రి, “దేవా, వేలువిధముగా 

తలంవంగూడదు. ఆయన యిట్లు పలుకుట అక్ష మే. ఆరాజు 

నువాదాత, సత్కులవనూతుండు, పండితుడు, శూరుడు, 

అశ మేధయాజి, పరాజయ మెన్న (డు నెలుంగనివాండు. ఆయన 

ఉన్నది యున్నట్లు తెలిపినాడు, అతనివలన విరుద్ధ మే మున్నది? 

అతండు (పస్తావించిన శత్రుత్వము ఇంద్రుడు కల్పించినది. కనుక 

అతనియింటికి పోవలనీనది. ఆరాజు సత్యసంధుండు. అయినసు 

ఆయన మనస్సును తెలిసికొనుట దూతను పంపుడు అని 

చెప్పగా అందలును అంగీకరించిరి. 

అంతట చంద్ర(వభుండు జనమేజయుని యభ్మిపాయమును 

తెలిసికొనుట (వపహస్తుని పంపి జనమేజయునిదూతను సత్క_ 

రించెను [వహస్తుండు కెశాంబికి జన మేజయునియొద్దకు పోయి 

నచటి యు బ్టైళ్యములను ఆయనకు తెలిపి ఆయనవలన జాబు 

గ హించి చం ద్ర (వభునికి తెచ్చి యిచ్చెను. అంతట రాజు 

(వహ స్తునే శాకలమునకు పంపి పరపుష్టను అతనితో జనమేజ 
యుని యొద్దకు వంవెను. అంతట చం ద్ర (వభాదులు కాంతినేనా 

సూర్య(వభసహితు టై కౌళాంబికి పోయిరి. అచట వియ్యం 

కుని అల్లుడు మొదలయినవారిని జనమేజయుడు వినయముతో 

సవ్ధానిం చెను. కుమారికి వివాహము చేసీ అయిదువేల యేను. 

గులనుు లశ వరాశములను, రత్న కాంచన సద శ్రశర్చూ 

రాగురుభారములతో స్రుంగుచున్న యైదు వేలలొట్టియలను ఇచ్చి 
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వాద్యనృత్యమయము గాను సమ్హానిత సర్వరాజకము గాను 

వూజిత బ్రాహ్మణో త్రమముగాను లోకమహోత్సవము చేసెను. 

ఆసమయములో ఆకన్నికముగా ఆకాశము ఎటు వెక్కి 

నూర్య్య(పభునిక కానున్న ర శ్రాముణత్వమును సూచించునదివో లె 

నొవ్పెను. ఆకాశమాగ౯మున వచ్చిన పరసైన్యముసు మాచి 
భయపడినవియుంబోలె దిక్కు లెల్ల సంకులశబ్దములు నేయు 

చుండినవి. ఆషణములో ఖేచరులతోడి యుద్ధముకై. భూచరు 
లను ఎగురంబేయునఏివోలె మవావాతము వీవ సాగాను. తణ 

ములో తేజో రాజితదిక్స కృ మై విద్యాధరనై న్యము దిక్కులు 

పిక్క_టిల్ల నింహధ్యనులు నేయుచు మవావెగము షి వచ్చెను. 

దానినడుమ మిక్కి_లి యంద గాని విద్యాధర కువూరుని చూచి 

సూరషిపభాదులు ఆశ్చరస్థిపడిరి. “ ఆహోశ్వరునికుమారుండు 

దామోదరుడు యువరాజు సర్వోత్క్బృష్టుండు. ఓరి మనుష్యుం 

డా భూచరా నూర్య్యవభుండా, అతనిపాదములలో వడురా. 

ఓరి జనమేుజయుండా, మ్మావభువునకు నమస్క_రింపుము. నీకొ 

మారితను అనర్హుని కిచ్చితివి. వ్ర ణిపాతమునంగాని మా(పభువు 

నిన్ను శమింపడు. అని ఆసమయమున విద్యాధరవంది ఆకా 

శముననుండి దామోదరునియెదుట బ్యారగా పలికెను. 

సూర ర పభుడు ఆమాట విని ఆసై న్యమును చూచి, 

డాలు, క త్తియు, శీలం బూని కోవనుతో ఆకాశమున ఆగనెను, 

వెంటనే (వహాస్తుడు, భానుంపు సిద్ధార్ధుడు, (వజ్ఞాఢ్యుడు, 
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సర్వదమనుండు, వీతభీతి,  శుభంకరుండు ననుమంత్రు,లు వ్రభు 

నుతో ఆకాశమున కెగనీరి. వారితో విద్యాధరులకు గొప్ప 
యన జరిగను. సూర్య వభుండు దామోదరునిమోాందికి 

మ. ఎదిరినవారిని కత్తితో నలుకుచు వారియాయుధముల 

చెబ్బలకు డాలుతో తన్ను కిచుకొనుచు నుండెను. ఆభ 

ములో మనుష్యులు కొంచముమంది, విద్యాధరులు లతీమంది ; 

అయినను, ఇరువాగును పరస్పరము సమానముగానే పోరెను. 

రుధిరారుణములును ఆకులములు నై ఖడ్దలతలు యమధర్శ 

'రాజుదృష్టులుం బోలె కూరకాయములందు వడుచుండినవి. 

భయపడి శరణు. జొచ్చినవియింబోలె విద్యాధరులశిరములును 

శరీరఠములును భూమిమో౭ద చం దృవభునియెదుట. పడినవి. 

సూర్యప్రభుడు లోకులకు: బ్రత్యశు మైన ఖేచర శ్రీతో నొప్పు 
చుండెను ఆకాశము సిందూరపూర్లముంబోలె రక్షముచెత 

శకెంపెక్కె_ను సూర్య పభుండు కలియు 'డాలును చేతం బూని 

దామోదరునితో పోనెను. పోరుచు కరణవయోగముచేత 

అతనియందు (వవెళించి క్ర త్తితో డాలు తెగ నటికి అతనిని నేల 

గూచ్చెను, నూర్య(పభుడు. తే తుల్లివడుచున్న యరియొక్క. 

శిరమును తెగ నజుక నుండగా ee విష్ణువు వంక 

రించెను. దానిని విని హరిని చూచి నము డ సూర్య 

(వభుండు హరిగారవముచేత దామోదరుని వదలెను. చావు 

తప్పిన నిజభ కుని దామోదరుని తోడ్కొని హరి ఎచటికో 
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పోయెను. ఆదేవుడు సద వ వ్రహపరములందు రథం 

చువాండు గదా. దామోదరుని యనుచరు లెల్ల ఎచటివారు 

అచటికి పోయిరి. సూర్య వ్ర భుండును ఆకాశమునుండి తండ్రి 

యొద్దకు దిగాను. మం తి సమేతముగా గావుపడక కువమూరుండు 

రాయగా చంద్రప్రభుండు సంతోషింవెను. ఇతర రాజులును సూర్య 

ప్రభుని పరాక్ర, సుమను వ్ర త్భతముగా చూచినవా శె అతనిని 

పాగడిరి, 

అందటు తుష్టు లై ఆజయకథనే మరల చెప్పుకొను చుం 

డంగా సుభటమవో రాజునొద్దనుండి దూత వచ్చి చంద్నపృభుని 

యెదుట ఒకజాబు నుంచెను. సిద్ధార్థుడు దానిని పగులగొట్టి 

సభలో 9 ట్లని చదివెను:-- ' శ్రీమంతుడు ఉన్న తవంళ 

మౌొ_క్టికమణియు నగు చంద ప్రభభూవతికి కొంకణ దేశమునుండి 

సుభటుండు సాదరముగా వ్రాయునది. నాకొమారితను ఏదో 

సత్త్వము రాత్రి అవహరించికొని పోయినది. ఆమె నీకుమా 

రునికి దొరకిన దని విని సంతోషించితిని ! కనుక మిరు మో 

కుమారుని తోడొ_ని మాయింటికి వచ్చిన నాకొమారితను 

పరలోకమునుండి మరల వచ్చినదానింబో లె మాచి సంతో 

షీంచి వివాహ కార్యము నెజవేర్చెదను. స్ట అట్లు సిద్ధార్థుడు 

చదువంగా చంద్రవప్రభుడు సరియే యని దూతను సత్క_రిం చెను. 

తత్హ ఇమే పడమటిదేశమునకు సుభటునియొద్దకు ప వా స్తునితో 
(WW 

చం డ్రి కావలిని పంచెను. మటణునా(కు ఎల్ల వారును సూర్య 
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ప్రభుని తోడ్కొని జనమేజయసమేతముగా విమాన మెక్కి 
పడమటిదిక్కు_నకుం బోయిరి. సుభటరాజు తన కొమారిత దొరకి 
నందులకు సంతోషించి వారిని మిక్కిలి పూజించి కొమారితకు 
వివాహవాహోత్సవమును జరివను. అతడు కొమాంరిత 

కిచ్చిన రత్నాదికమును చూచి వీరభటాదులు తా నిచ్చిన 

స్ఫల్పమునకు లజ్ఞతు లయిరి, 

సూర్య ప్ర భుడు అచటనే మామగారియింట సుండలా 

లావాణకమునుండి పౌరవరాజు దూత వచ్చి తన యేలిక వచ 

నముగా ని ట్లనియె:.--- “ నాకొమారితను మో కుమారుడు 

అవహరించినాండు. అందులకు నాకు చింత లేదు. మీరు 

అతనిని తోడని మాయింటికి రాం గూడదా ? లోశాచార 

మయిన వివాహ కార్యమును చేనెదను. * వెంటనే చం ద్ర 

ప్రభుండు ప్రహస్తునితో సులోచనను తండ్రియొద్దకు పంపి మటు 
నాడు సుభటునింనాడ తోడ్కొని ఎల్ల వారుసు. సులోచనా 
సూర్య ప్ర భులతో విమాన మెక్కి. లావాణకమునకు పోయిరి. 
వారనుండు వివాహోత్సవము జరిపి రాజుల నెల్ల సత్క_రిం చెను. 

అతనివలన ఉవచర్యలు పొందుచు వీ రందలు అచట 

నుండంగా చీనన రేంద్రుండు సురోవూుండు దూతను వంవెను. 

కన్యలను కోలుపోయిన యితర రాజులవ తె తానును వారిని 

తనయింటికి ర మని దూతముఖముగా నడిగెను. అంతట చం ద్ర 

ప్రభమవారాజు సంతోషించి సురోహునికూంతును విద్యున్నా 
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లను తండ్రియొద్దకు వ్ర హస్తునితో పంవించెను. మటునాయ 

/ ల > చంద్ర, ప్రభొదులు త సూర్య ప్రభునితొ . నాడ వారన 

రాజుతో గూడ చీనదేశమునకు పోయిరి. చీనరాజు వారికి 

ఎదురు వచ్చి తనకోటకు తోడ గాని కొవూరిత వివాహము 

జరిపి వధూవరులకు లెక్కలేని సువర్షగ జాళ్వ రత్న చీనాంబ 

రాదుల నిచ్చెను. అచట చంద్రవ, భాదులు నానాభోగములను 

అనుభవించుచు కొంతకాలము సుఖముండిరి. సూన్య ప్ర, ప,భుండు 

అచట నిలసక్థ నయావనుం డై ప్రావృట్కాలమువో లె విద్యు 

న్థాలచే వో నికు డై యుండెను. 

పెట్టు సూర్య ప్రభుండు మామగార్ల యిండ్లలో ఆయా 

కాంతతో సబాంధను( డై భోగములు అసుభవించుచుండెను. 
Ds గ ne ని మట సూర్య స్పృభు(డు నద్ధార్ధాది మంత్రులతో నాలోచిం చ 

కొని వీరభటాదిరాజులను వారివారి దండుతో ఇండకు వంపి 
సురోహవమవో రాజును వీడ్కొలిపి భూతాసనవిమాన మెక్కి 
శాకలనగరమునకు పోయును. నృత్యములు ఒక వోట్స సంగీతక 
రనము జక వంక, “పాన vu డలు ఒకయెడ, సుందరీజనుల యలం 

కారవిభాన మొకతానున, కోరినకోరికలు తీటీన వై తాళికుల 

స్తుతి రవములు ఎల్ల యెడ లనుం గా పుర మంతయు సూర్య (ప్రభు 

రాకచే (ప్రమదవూర్లమై యుండెను, పుట్టినిండ్ల నున్న భార్యల 

నందజిను రవ్చించినవాం డై వారితోను వారితండ్రులు వారి 

కిచ్చిన ధన కాసులతోన్తు ఆరాసుల బరువుచే వంగిన వీపులు 
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గలవి లెక్కకు మిక్కు_ట మెన లొటివీటలతోను, పురము 
౬ ర్త రు అ 

ప్రవేశించి తనయొక్క. దిగ్విజయ విభవములను విలాసముగా 

లోకులకు చూపి వినోదము చేనెను. 

ఆ సమయమందు ఆ మవాభోగి యున్న యా శాకల 
నగరము బవువసువును భూరినిథానము నై అమరాన త్య లకా 

భోగవతి నగరములనే ఒకటిగా చేర్చి నిర్మించినయట్లు ఒప్పు 

చుండెను. సూర్య వభుండు మదన నేనతో య థాఖిమతభోగము 

లనుభవించుచు, తం డితోను, మం త్రులతోను, తనయితర 

భార్యలతోను సుఖ మున్న వాం డై మయాసురుడు వచ్చెద 

నన్న వ, కారము అతనిరాశ నెదురు సూచు చుండెను. 

౨ - వ తరంగము. 

ద్రవ 

అనంతరము ఒక అప చం ద్ర సఖ మవో రాజును 

సూర్య ప్రభుయును తమ యాస్థానమందు సమ_స్తసచివసమేతు 
లె యుండంగా, సిద్ధాథా౯దులు చెప్పుచున్న కథలలో మయా 

సురుని వస్తావము స్ఫృతియు రాయగా ఆకస్మికముగా సభా 

మధ్యములో భూమి బొక్క_పడి అందునుండి మొదట సశోబ్ద 

ముగా పరిమళవంత మయిన వాయువు వీచి విమ్వట మయా 

సురుండు వెలువడెను. కృష్ణోన్న త శిరుడును, శృంగజ్యలత్కే_శ 

నుహోౌషధియు రక్వాంబరొచ్చలబ్ధాతును నై రాత్రియందు పర్వ 
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తమువోలె మయాసురు:డు వచ్చెను. చం ధృ పృభమహః రాజు 

వలన యథోచిత సత్కాారములు వడసీ రత్నాసనానీనుం డై 
మయాసురుం డిట్లు పలికెను. * మారు భూలోక భోగము 

లనుభవించితిరి. ఇంక వేబుభోగముల కొబకు యత్నంచుటకు 

కాలము కనుక ఇప్పుడు ఆయత్నము ఆరంభింప్రుండు. దూతలను 

పంపి మోసంబంధి బెంధనవు లయిన రాజులను వీలివీంప్రండు, 

పిమ్మట పోయి విద్యాధ రం ధ్రు డైన సుమేరువుతో కలయు 

దము. శ్రుతశర్శను జయించి విద్యాధ్యరై శ్వర్యమును పొందు 

దము. సుమేరుని ఆదిలోనే శంకరుడు “సూర్య (వభుని కాపా 

డుము, అతనికి నీకొమారిత నిమ్ము. అని ఆజ్ఞావించియున్నా డు.” 

ఇట్లు మయాసురుండు పలుకగా  చందవభుడు ఆకాశగాము 

లయిన (వహస్తాదులను సకల రాజుల యొద్దకు దూతలనుగా 

పం వెను. సూర్య వభుండు మయుని వంపున తనభార్యలకును 

మంత్రులకును అంతకు మున్ను తాసు ఇయ్యనివిద్యల నన్ని టిని 

ఇచ్చెను. 

దవ పంపుట. ఇం ధ్రుడు చంద్ర పృభునికడకు దూత్యము పంపుట 

వా రచట నుండలానే వౌ భానీత్ర దిజుఖుం డగుచు 

ఆకాశమునుండి నారదమవోముని దిగాను. సంగతి యెణిీంగి 

కూర్చుండి మవోముని చం|ద[వభునితో “రాజూ, ఇంద్బుడు 

నన్ను పంవినాండు, నీకు ఈవార్థ చెప్పుమన్నా (డు మిరు 

మనుష్యు దెహుం డై యున్న యీ సూర ఫ్ట[వభునికి శంకరుని 
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యా దేశము చేతను మయాసువుని తో డ్చాటుచేతను సర్వవిద్యా 

ధరచక్రవర్సి పదమును సాధింప జూచుచున్నా రను సంగతిని 

నే నెలుంగుదును. మో రట్లుచేయం గూడదు. ఆ యధికార 

మును: మొహ శ్రుతశర్శకు అఇచ్చినారము. విథ్యాధరవంశాం 

భోధిచంద్రు, దు( డైన యతనికి అది వంశ ర మాగతము గదా. 

మాకు విస్ధముగా మారు సదు దానివలన మోకు 

వినాళ మే కలుగును వూన్వను నీవు రుద్రయజ్ఞ ము చేయు 

వాండ వై ముందుగా అశ్వమేధము కు శ. నేను బోధిం 

వంగా నామాట చేయ వైతివి. అట్లు దేవతలను లత పెట్టక 

రుద్రుని మాత్రము ఆశ్రయించి మోరు చేయుపని మోకు 
J) 

మేలునకు గాదు.” అని” 

ఇ ట్లని నారదమవాోముని ఇంద సందేశమును చెప్పగా 

నవ్వుచు వుయాసురుం డిట్లనియె: * మవోమునీ, ఇంద్రుని 

నూట ఉచితము గాదు. సూర్య(పభుడు మర్త కిమాత్రు€ డని 

ఇం ద్ర్రుడు పలుకుచున్నా(డు గదా! ఆమ వితము ఎట్టిదో 

దామోదరునితోడి యుద్ధములో ఇంద్రుడు చూడ లేదా! ఆ 

మృర్యత్వము వలన అతని కేమి లోపము ? మర్త్యులే సత్త్వ 

వంతులు, అన్ని సిద్ధులకు అధికారులు. ఫూర్వము నహుషా 

దులు ఇంద పదమును సాధింవలేదా ! తాను ఈసా మ్రాజ్యమును 

శ్రుతళర్మ కు ఇచ్చినట్టును, అది అతనికి (5) మాగత మనియును, 

ఇంద్రుడు వలుకుచున్నాడు గదా. అదియు అయు క్షమే, 
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మహేశ్వరుండు దాత యయినచోట అతనుని శెవనికి ఏవమియధి 

కారము కలదు? పిరణారతునికి జెర ఘాగత మయిన యింద 
a లల థా 

త్రము ఎట్లు తప్పింపంబడినది * ము శ త్రుత్వమును పూను 

చున్నా మనియు అధర్మ ములో చి వెశించుచున్నా మనియు 

చెప్పుచున్నాడు గదా, అదియు పారంబాటు. అతయే మా 

(వయోజనమందు మానై బలాత్కారముగా చ్వేషము వహిం 

చుచున్నాండు. సును శత్రువును జయింహ ee 

మునిభార్యను హారింపవేదు, ద్రహహత్య చేయలేదు మాకు 

అధర్మ మెక్కడిది ? ఆశ్వ మేధము చేయమియు దేవతలను తర 

స్క._రించుటయును సృస్తావిం దుచున్నా (డు గదా, రుద్రయజ్ఞ ము 

చేనినచోట ఇతర యజ్ఞమువలన ఏమి ప్రయోజనము ? దేవ 

'దేవేశుం డయిన శంభునును ఆరాధింవంా Se yt అర్పించి 
లో 7 లో a వ తో 6 

నట్లు గాదు | రుద్రుునియందు మాత్రము భ క్రీయుంచి ఇతర 

దేవతలను సరకు గొనమి ఉచితము గా దనుచున్నా (డు గదా, 

అడి పారంబాటు ! హరుడు వెలుంగు చోట ఇతర దేవసమూహా 

ములవలన ఏమి వని ? సూర్యుడు ఉదయింవంగా ఇతర జ్యోతి 

స్పులు పెలుంగునా ? మవాోమునీీ ఇది సర్వమును నీవు ఇందు 

నికి చెప్పవలయును. మేము మాకు ప్రస్తుత మయిన దానిని 

చేయుచుండెదము ఆతనికి తోచినట్లు అతడు వేయును గాక” 

ఇట్లు మయాసురుండు పలుకగా నారదుడు వల్లి యని 

జ జో ర్ం ఏ న ల ? యా పృతిసందేశమును గ్, చి యిం ద్ర నియొద్దకు పోయెను. 
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అత(డు పోయా ఇంద సందేశమునకు 'వెజచుచున్న చంద ప్రభ 

మహా రాజుతో మృయాసురుం డిట్లు పలికెనుః- “మికు ఇంద్రుని 
వలన భయము వలదు. అత(శు మనమోాంది ద్యేషముచే త 

ములో దేవగణములతో గాడ శ్రుతశర పక్షములో నుండును. 

వవ్లోదాధిప్పితుల మయిన మేము లెక్క లేనివారము. ధ్రెత్య 

దానవులతోంగూడ నీవతీమున నుంజెదము. తి ఫు రాంతకుండు 

మనకు [వసన్ను.6 డై యుద్యు క్రుం డై యుండంగా ఇతరులకు 

మ్ర్రుక్కడులకు ఈ మూండులోకములలో ఏమి శ_క్టి కలదు ? 

కనుక మరు ఈపనిలో (పయత్న మారంభీంపు(డు. ” ఇట్లు 

మయుడు పలుకగా చం[ద|పభాదు లంగీకరించి సంతోషించిరి. 

 విమ్మట దూతలవలన వారల నంది క్రమముగా ర్ 

భ టాదిరాజొలు మి త్ర బాంధవులు సై న్యన మేతు ల నచ్చి 

యుచిత సత్కా.రములు పొంది యుండంగా మరల మయా 

సురుండు చం[ద(వభ రాజుతో నిట్లనియె... “రాజ్యా నీవ ఈ 

రాత్రి రుద్రునికి మహాబలి యిమ్ము. తరువాత నెను చెప్పునట్లు 
సర్వము చేయుదువు గాక.” ఆమాట[వకారము చం[ద్మవభుం 

జల 9 9 త డును ర్ముదబలి సంభారము నద్ధము చేయిం వెను. పిమ్మ* రాత్ర 

అడవికి పోయి చంద్మపభుండు మయుంజే పురోహితుడు 

కాగా స్వయముగానే ర్ముదబలిని సర్వమును శ్రద్ధత్. చేసెను. 

అతడు నిశ్శంకముగా హోమము శోయుచుండణగా భూత 

గణాధిపుండు నందీశ్వరుండు (వత్యవ మై రాజుచే విధ్యు_క్షముగా 
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సత్కృతుం డై యి ట్లనియెః_ “నా ముఖముగా సాంబమూ ర్థి 

స్వయముగా చెప్పుచున్నా (డు. నీకు నూయణుగురు ప్రంద్రులు 

ఎ_త్లివచ్చినను భయము అక్క_అ లేదు. సూర్య్యవభుండు విద్యా 

ధరులకు చక్రనంర్థి కానే అగును ఇట్లు శంకరాజ్ఞను నివే 
దించి తనబలిభాగమును గృహించి నందీశ రుడు భూతగణము 

లతోయనాడ అంతర్ధానము పొందెను. పిమ్మట చంద్యవభుండు 
కుమారుని మ భ్యుదయమున నమకము గలవాడై బలిని 

ముగించి మయాసుపనితోం గాడ నగరమునకు పోయెను. 

చంద్నప్ప భుండు సునీధదేహముం జొచ్చుట. 

మటునా(డు ఉదయమున కుమారునితోను బేవితోను 
మంత్రులతోోను సుఖాసీనుం డై యున్న చంద పభ భూపతితో 

మయుః డి ట్లనియెః_ “రాజ్యా చిరరశీత మయిన రహస్య 

మొకటి చెప్పెదను. నీవు సునీథు. డను దానన్చండనవు, నా 

కువూరుండను, మవోబలుండవు. సూరష్టి(పభు(డు సుముండీ 

కుండు నీతమ్థుండు. మోర లిరువురును దేవతలతో 'డికయ్యములో 
మడినీ ఇచట తండ్రి కొడుకు లై వుట్టతిరి. నీదానవళరీరమునకు 
ఘ్ఫుతాదులను ఓఒపధులను శాస్త్ర క్ష యోగ (ప్రకారము 

వూనీ దాచి రతంచి యున్నాను. కనుక బచిలవవేశళమువచేసీ 

పాతాళమునకు పోయి. నీసొంతదేహములో నా ఇెచ్పెడి 
యు _క్టిచేత [వవేశింపుము. అందులో చొరంగానే లేజోవీర్య 

బలాధికుండ శై చవతలను యుద్ధములో జయించువాండ వగు 
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దును. సూర్య వభు(డు ఈ సుందరాంగముతోనే విదాషాధరే 

శ(రు. డగునుగాక.* ఇట్లు మయుడు పలుకగా చంద 

(వభుండు సంతోషింవి అంగీకరించెను. 

ఆ సమయమందు సీద్ధార్థకు(డు పట్లు అడిగాను. 

“వేటు దేహము చవొచ్చినవాండు చచ్చినవాయే, ఈ మార్పు 

వలన మా శేమి సంతోషము ? మణియు ఇతండు దేవోం 

తర। పవిష్టుం టై వరలోకగతునివలెనే మమ్ము మణచును. అంతట 

వ్రతం జెవరో మే మెవరమో ?” టల. ట్రనియె;.._ “యోగ 

మహిమచే స్వతంత్రు( డ పరకాయ[వవేశము చేయు నితనిని 

మిరు కూడ వచ్చి చూడుండు. ఆదేహము చేరియు ఇతండు 

మిమ్ములను మజవండు, కారణము వినుడు. అస్వతంత్రు,. డై 

చచ్చి గర్భములో వుట్టినవా(డు మరణాదిశ్లేశములచే స్మృతి 

పోయి ఏమియు జ్జ ప్లీయుంచుకొనం జాలదు. స్వాతం ల్ స్టైముచే 

వేలుదేహములో యోగయుక్రిచే అంతఃకరణముత్*ను ఇంది 

యములతోను వొచ్చు జని యో గెశ్వరుండు, మనొ బుద్ధులు 

చెడక, యింటినుండి యింటికి పోవువా(డు వోలె సకలమును 

స్మృరించును. కనుక మోకు సందేహము వలదు. ఈరాజు 

ఇందువలన జరారోగవివర్ణి త మైన దివ్య దేహమును పొందును. 

మో రందటును దానవులే. రసాతలము చొచ్చి అమృతము 

శ్రాగి రోగరహిత మయిన దివ్య దేహములు పాందుండు ” 

వమయుని యాావమూట అందటు నమ్మి శంక మూని యుండిరి. 
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అతనిమాట వ్ర కారమె మటునాండు చంద్రవ్రభుండు 

సకలరాజులను తో డని ఇరావతీచందభాగల సంగమము 

నకు పోయి, అచట వెలుపల రాజులను ఉంచి, సూర్యు వ భుని 

యంతఃప్రరములను వారికి అప్పగించి, నీళ్లలో మయుడు 

చూవీన బిలములో సూర్య ప భునితో ను డేవితోను సిద్ధాన్థాది 

మంత్రులతోను ప్రవేశించి, బహుదూరము పోయి ఒకదివ్య 

హ్ క అందబితోను అందులోవలికి పోయెను. 

అంతలో వెలువలనున్న రాజులమోాందికి విద్యాధరులు ఆకాశము 

నుండి వచ్చి వారిని తమవిద్యలచే స్పంధితులను చేసీ నూరి 

వ్రభుని భార్యలను చెబు గొనిపోయిరి. ఆతుణములో ఆకాశ 

మున “ఏరి శ్రతళ రా పాపాత్తుండా, చ అ వ _ర్థియొక్క. యీ 

భార్యలను తాశితవేని తత్ర ఇమే సైన్యములత్ నాడ చత్తువు. 

కనుక వీరిని నీను తల్లులనుగా చూచుచు గౌరవముతో రకీంచు 

చుండుము. ఇప్పుడే నిన్ను చంపి వీరి నేల విడిపింప ననగా, ఇందు 

లకు కారణము గలదు. నీయొద్ద న ఉందురు గాక అని దివ్య 

వాక్కు వినబడెను. అంతట నిద్యాధరులు అదృశ్యు చరి. ఆ 

రాణి వాసములను కోలుపోయిన యవమానమునకు వీరభటాది 

రాజులు ప్రాణత్యాగముచేయుట కై. ఒండొరునవులతో పోర 

సమకట్టిరి. “ నిరా కొమారితలకు నాశము లేదు, వారిని మీరు 

వురల కలనీకొనియెుదరు. సాహసము వేయకుండు. మోకు మేలు 

కలుగును.’ అని పలికి ఆకాశవాణి వారియత్న మును మాన్నెను. 

న్న 
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ఈలోపల అందజతోను పాతాళములో జేవాలయములో 

నున్న చంద పభునితో మురముు. రాజ్యూ ఏకాగ్స 

చిత్తుండ వై వినుము. నీ కిపుడు పరకాయ, వేశ యోగమును 

ఉపదేశించెదను.” అని హెచ్చరించి యోగమును సాంఖ్యమును 

రహస్యములతో “6 గూడ నేర్పి చేవాంతర ప్రవేశ యోగమును 
గూడ ఉపదేశించి యిట్లనియె;__9 దే ఆ నిద్ది, అణిమా ప్య్యైళ్వర్య 

ములకు కారణ మయినజ్ఞానమును స్వాతం త్ర రిమును ఇదే. ఈ 

యైశ్వర్యమం దున్న వా Ke సురేశ్షరులు 'మూతుమును గూడ 

అవేథీంవరు. ఇతరులు వుహానుఖావులు దీనికొజకే జవ తవ 

ములు చేయుదురు లభించిన స్వర్లభోేగములను కూడ అంగీక 

రింపరు. ఇందులకు నిదర్శనము విసుము.- 

కాలుండను విప్రుని కథ, 

ఫురాకల్పమున కాలు డని ఒక బాహూణు. డుండెను 

అతడు పుష్కరద్వీపమునకుం బోయి న్ కా జపము 
చేయుచుండెను. ఆరీతిని రెండువందల దివ్యవర్ష ములు గడ చెను. 

అంత అతనిశిరస్పునుండి అవిచ్చిన్నముగా మవోజ్యాల యొకటి 

వుళ్టైను. వెలు వడిన యాజ్వాలచెత ఆకాశములో సూర్యా 

దులగతి నిలిచి పోయినది మూడు లోకములును మండి 

పోయినవి. బ్రవ్లోదిదెవతలు అతనియొద్దకు వచ్చి | టబ్రాహణా, 

నీకు కావలనీన వరమును అడుగుము, నీ లేజస్సుచేత లోక 

ములు వండి పోవుచున్నవి.* అని యడిగిరి. “నాకు జపము 
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చేయుచుండుట కంబు వేబు విషయమున నా బుడి వ్ర "వేశింవ 

కుండును గాత, ఇంత కన్న వేటువరము నాకు అక్క_లు 

లేదు.’ అని ఆతండు వారికి ఉత్తరము చెప్పెను. వారు నిరం 

ధింవంగా అతండు ఆచోటు వదలి హీిమవంతను ను త్లరభాగ 

మున చేరి జపము చేయుచుండెను. అచట ఆలేజము మజీయు 

వృద్ధ మై అసహ్యము కాగా, బందు డు విఘ్నూ రము దేవాంగ 

నలను పంవిను. మరులుగొలువుచున్న యాయచ్చరలను ఆ 

ధీరుడు సరకుగొనం డాగ్మెను. అంతట చేవతలు కారసనిర్వా 

హనునకు సర్వాధికారమును ఇచ్చి అతనియొద్దకు మృత్యువును 

పంపిరి. మృత్యుదేవత వచ్చి ఆయనతో “క్ర టబ్రాహణుండా, 

మనుష్యులు ఇంత కాలము బ్రదుకరు, లోక మర్యాదను అతి 

క్కమింపకుము. దేహత్యాగము చేయును. * అనెను “నా 

యాయుస్సు ముగినీనయెడల నీవె నన్నేల కొనిపోవు ? కను పెట్ట 

యున్నా వేమి? ఓరి పాళహస్తా నేను స్రయముగా దేహత్యా 

గమ కాయను; బుద్ధి వూర్యకముగా శథరిరమును వదలిన ఆత్త 

ఘాతి నగుదును. * అని బ్రాహ్హణుండు పలికెను. అతనిని తానే 

కొనిపోవ్రటకు ప్రభావము చాలక మృత్యువు వచ్చిన దారినే 

పోయెను. అంతట కాలుని జయించిన యాశకాలుని ఇంద్రుడు 

బుజముమిోంద ఎత్తుకొని సురలోకమునకు కొనిపోయెను. 

అచటను అత.డు ఎడ తెగక జపము చవేయుచునే యుండంగా 

ఇంద్రుడు అతనిని దింపివేనెను. అంత నతండు మరల హిమా 
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లయమునకు పోయెను. మరల ఇంద్రాదులు అతనిని వరము 

గ్ర హింపు మని పెడుకొనుచాండిరి. 

ఆసమయములో ఇక్ష్యాకు వను రాజు ఆమార్షమున 

వచ్చెను. ఆయన యావద్వ్యృ తాంతమును తెలిసికొని జావ 

కునితో “అయ్యా, దేవతల వలన వరము గొనవేని నానలనం 

గొనుముి అనెను జాపకుండు నవ్వి “చేవతలవలనంగూడ వరము 

గొనని నాకు వర మిచ్చుటకు నీవు శక్టుడవా? ఆని రాజుతో 

ననియెను. నాకు శ క్ట లేదు, నీకు గలదు, కనుక నీవే నాకు 

వర మిము. అని రాజు చెప్పెను. “నీకోరిక అడుగుము, ఇచ్చె 

దను.’ అని _బాహణు(డు పవిళను. రాజు ఆలోచింప సాగాను. 
¢ ' ora ల గద. అ షి అనం 
చేను ఇచ్చుట ఈ బ్రాహాణు:డు పుచ్చు! నుటయు ఉచిత 

క్రమము, ఇతడు ఇచ్చుట నేను పవుచ్చుళొనుటయు. విపరీత 

ముగా నున్నది. * అని ఆరాజు సంశయించుచు విలంబము 

చేయుచుండగా, ఆసమయములో అచటికి ఐదలు బాహణులు 
ది J 

వివాదవడుచు వచ్చిరి. వారు ఆరాజును చూచి న్యాయార్థము 

చెప్పుకొనిరి. ఒకడు 'అయ్యా, ఇతండు నాకు గోవును దత. . 

ణతో ఇచ్చినాండు. దానినే నెను మరల ఇచ్చిన నావలన వ తి 

గ్రహింవయడు. వ్రతరుండు “అయ్యా, నేను ఇంతవటకు సతి 

గృహము చేసిన వాండను గాను నాకు అక్క_జి కూడ లేదు, 

ఇతం జేల నన్ను బలాత్కారముగా ప్రత్మిగృహము చేయింవ 

వలయును? అంతట రాజు "ఆ తేపకుని పక్షము శుద్ధము గాదు, 
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ఇతడు మొదట పుచ్చుకొని ఆగోన్రను ఇచ్చినవానిశే మరల 
ఏల యయ వలయును 1? * అనియొను. ఆసందర్భము గొని 

ంద్రు (డు రాజుతో “రాజా, ఇంత యొలుంగుదు వేని, న్యాయ్య 

ముగా జాపకునివలన వరము వెండి వల నీవు వుచ్చుళొనవు * 

అనెను. అంతట ఉత్తర మేమియు చెప్ప లేక రాజు ్రాహాణు 

నితో “బ్రాహ్మణో _త్రమా, నీజపములో సగము ఫలము నా కిము 
ప్రదే నావరము'* అనెను. 'సరియే, నాజపములో సగము ఫలము 

నీకు కలుగును గాక అని జూవకుండు వర మిచ్చెను. అందువలన 

ఆరాజు సర్భలోక గమనము పాందెను. జాపకు(డును శివ మను 

వేరి దేవలోకగమనము పొందెను. అచట అనేక కల్పములు ఉండి 

మరల, భూతలమునకు వచ్చి యోగమువలన స్వాతంత్ర తనమును 

పాండి శాశ్వత సిద్ధిని పొందెను. ఇట్లు పెద్దలు స్వ ర్గాదిభోగము 

ఎను లత పెట్టక సిద్ధినె కోరుదురు. దానిని నీన్చ' పాందితివి, 

స్వతంత్రుండ వై వ నీజేహములో వ, వెశింవుము.._ 

ఇట్లు మయుండు యోగవిద్య నిచ్చి పలుకగా చం ద్ర 

పృభుడు భార్యా తనయ మంత్రులతో. గనాడ మిగుల సంతో 

షించెను పిమ్మట మయుండు, a పుత్తాదులతో గూడ 

రెండవ ష్ క గొనిపోయెను, అ వా రందటు 

నొప్ప యోపధులత్ను నేతితోను అభ్య క్కు. డై వికృతాకృతిచే 

భయంకరుం డై విషణ్ణవదనాంభోజ లైన దైతర్థ రాజకన్యలచే 

ఆవృతుం డై యున్న యొక మహాపురుషుని మవాోర్హ్యశయన 



742 కథాసరితాగరము. లం. ౮. త. ౨. 

మందు పవ్యళంచి నిద్రితుడుంబోలె నున్న ట్టి వానిని చూచిరి. 

“ఇందులో వ, వెశంపుము. ఇదియే నీఫవూర్వ దేహము, దీనిచుట్టు 

నుండు వీరు నీ ఫూర్వభార్యలు.”అని మయుండు పలుకగా ఆరాజు 

మయుండునేర్పిన యోగముచే తన దేహమును వదలి ఆదానవ 

చెహము చొచ్చెసు. అంతట శయనములోని పురుషుడు ఆవు 

లించి మెల్లమెల్లగా కన్నులు తెజుచి నిద్ర మెల్కొన్న వాండుం 

బోలె వడకనుండి లేచెను. అంతట అసుఠాంగనలును సంతో 

షించి ఆవా మాప్రాణనాథుండు సునీథుంయు బ్రదికినాయ” అని 
అట స ఆష్ ర అ ౬ 4 జన కక పెనీరి. ప్రాణహనమై పడిపోయిన చంద్రప్రభ "దేహమును 

చూచి సూర్యు ప్ర భాదు లందటును దుఃఖితు లైరి. సునీథుండుసు 

సుఖనిద్రనుండి మేలుకొొన్న వాండుం బోలె లేచి తన తండ్రిని 

మయుని చూచి పాదముల వాలీ నమస్కరించెను. తండ్రియు 
ల 

అతనిని కౌంగిలించుకొని ఎల్ల వారియెదుటను “పుత్ర, నీ వివ్వుడు 

రెండు జన ములను స్తరించుచున్నావా 1 * అని యడిగెను. 
ధా - 

అతడు “స్మరించుచున్నాను" అని పలికి చంద్రప్రభ సునీథ 

జన్మములయొక్క_ వృత్ర్తాంతములను చెప్పి, క్రీర్సిమతి దేవిని సూర్యు 

ప్రఖాదులను పూర్వ భార్య లయిన దనుజాంగనలను ఒకరొకరిని 

వేర్కొని ఓదాచ్చెను. ఎప్పటిశైన పనికివచ్చు నని చంద్రప్రభ 

దేహమును మయుండు ఆజ్ "ాషధులచేత కాపాడ యుంచెను. 

అతనికి స్మ ఎలో యున్నందు కై సూర $ వ్ర భాదులు సంతోషించిరి. 
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అంతట మయాసురుడు వారి నందజను అటనుండి 

కొనిపోయి "హౌమరత్న ఖచిత మయిన మజీయొక ఫురమునకు 

తోడ్కొని పోయెను. అచటికి పోయి వారు సుధారసముతో 

నిండిన వైదూర స్టపు బావిని చూచి దానియొడ్డునం గూర్చుండిరి, 

అమృతాధిక మయిన యా సుశారసమును విచి అ మణి పా అ 

ములతో సునీథ భార § తెచ్చి యూయంగా (తగిరి. ఆపానము చే 

అందజు కై వెక్కీ నిద్రించి మేలుకొన్న వారుంబోలె అయి 

దివ్య దేవాుులుసు మహాబలవరా క్రములును అయిరి. 

నునీథుండు తల్లిని లీలావతిని దర్శించుట, 

మయాసుమండు చంద్ర ప్ర భసునీథునితో పుత్రా రా 

చిరకాలమునకు మాయమ్మను చూతువు గాని. అని అతనిని 

సూర్యప్రభాదులతో నాలవ పాతాళమునకు లొనిపోయొను. 

అచట వామ నానాథాతుమయము లయిన చి త్రువురములను 

చూచుచు నెంగి రత్న _సృంఖభమయ మె సర్వసంవదాన్పద మయిన 

యొక సౌనర్ల నగరమందు సురాంగనలను గెలిచిన రూవవతిని 

అసురక న్యాపరివృతను సరాషభరణభూషితసు సునీథునితల్లి ని 

వీలావతిని చూచిరి. ఆమెయు సునీథుని చూచుచునే తొట్రు 

పాటుతో లేచెను. సునీథుడు నమస్కరించి ఆమె పాదనుల 

(వ్రాలెను. ఆమె చిరకాలమునకు అగవడిన యాకుమారుని 

ఆనంద బాప్పవులు గురియుచు కవుంగిలించుకొని, అతనిని తెచ్చి 

చమూంంచినందులకు తనవతిని మయుని కొనియాడెను. * దేవీ, 
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ఈ సూర్య్య్మవభుండు నీ రెండవ కుమారుడు సుముండీకుండు. 

ఇతడు నీపుత్రు నికి ఈసునీథునికి పులు (డుగా జన్మించినాడు. 

ఇతడు విద్యాధరులకు ఈ 'దేహముతోనే చ కృవంర్తి యగు నని 

రుద్రుడు నియమించి యున్నా (డు. అని నా చెప్పెను, 

ఆమాట విని ఉత్చుకదృష్టులతో చూచుచున్న తలప్లీపాదనముల 

సూర్య వ్ర, ప భుండు మంత్రులతోంగూడ వ్రాలెను. “పుత్రా, సుముండీక 

దేహ మేల? ఇచే మ నున్నది.” అని ను. దీవించెను. 

ఆ వుత్రాభ్యుదయ సమయములో మయుడు తన 
కూతురు మందోదరిని విభీషణుని స సరింపగా వారును వచ్చిరి. 

విఫీషణుడు వచ్చి సత్కారము య్ “దానవెంద్నా, నా 

మాట చేయుదువేని నే నొకటి చెప్పెదను. దానవులలో నీ 

వొకండవే సుకృతివి, కుభజీవితుండవు, నీవు నిష్కాూరణముగా 

దేవతలతో ద్వేషింప గూడదు. వారితో ద్వేషించుటవలన 
మోకు అపాయమేగాని గుణ మేమియు లేదు. యుద్ధములో 

దేవతలచే అసురులు మడినీరిగాని అసురులచేత సురలు నశింప 

లేదు. అనెను. “మేము బలాత్కారముగా ఏమియు చేయము. 

ఇంద్రుడు హఠమునం జేయు చుండగా ఎట్లు సహింతుము ? 

చెప్పుము. చేవతలచేం గూలిన యసురులు ప్రమత్తులుగా నుండిరి. 
అ ప్రమత్తు లయిన బలి (వభృతు లే మయిన వాతు లయిశా? 

అని మయుడు పలికెను. అంతట విఫీషణుడు నుందోదరిని 

తోడ్కొని తన నివాసమునకుం బోయెను. 
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సునీధుండు బలిని దర్శించుట. 

అంతట మయుడు సూర్య ప, భాదిసమేతుని సునీథుని 

బలిచక్రవర్తి దర్శనార్థము మూండవ పాతాఫనునకుం గొని 

పోయెను. స్వర్షముకం టు అధిక మయిన యాపాతాళమున వా 

రందణును వోరకిరిటథారి యయి డై త్యదానవ పరినృతు. డై 

యున్న బలిని చూచిరి సునీథాదులు | మముగా అతనిపాద 

ముల వ్రాలిరి. అతండును వారిని యథోచిత సత్కారములచే 

గౌరవించి మయునినలన వృత్తాంతము విని సంతోషించి శీఘ్ర 
ముగా పప్రవ్లోదాది దానవులను రావించెను. సునీథాదులు 

వారి పాదములకును నమస్కరించిరి. వారును ఆనంద నిర్భరు 

లయి వ్ర అతులను వీరిని అభినందించిరి. బలీ యి ట్రనియె:... 

“మన యీసునీథుండు భూమిలో చంద్రప్రభుడుగా అవతరించి 

యుండి మరల తనదేహమును పొంది బ్రదికి వచ్చినాండు. 

సుముండికుని యవతార మైన యీ సూర్య ప్రభుడును వచ్చి 
యున్నా(డు. ఇతండు విద్యాధరచ క్రృవ_ర్సి యగు నని శంకరుడు 

అను గ్రహించి యున్నా (డు. వీరి యజ్ఞ న భావముచేత నా 

బంధనములు ఊడివవి. కనుక వీరు డొరకుటచే నిశ్చయముగా 

మనకు అభ్యుదయము కలుగును. ఇట్లు బలి వలుకంగా అతని 

గురువు శుకాచార్యుం డి ట్లనియె:---*ధర్మసత్యపూర్వకముగా 

వ్థవహరించు వారికి అనభ్యుదయ మెన్న (డును కలుగదు. 

కనుక ధర్మ ర్ట్ముగా నడచుకొనుండు. ఇవ్ప్చటికిని నామాట జరు 
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పుడు. ఆమాట విని అచట గూడియున్న స_ప్హపాతాళపతులు 

వల్లైయని (ప్రతిజ్ఞ చేనీరి. సునీథుండు మరల లభించినందులకు 

బలియు అచట ఉత్సవము చేనెను. 

ఈలోపల నారదముని వచ్చి అర్హ పాదములు పాంది 

ఆసనుండై. దానవులతో ని ట్లనియె:-*నన్ను ఇంద్రుడు ఇటకు 

పంపినాండు. సునీథుయు బ్రదికినందులకు తనకు వరమసంతోష. 

మనియు, ఇపుడు మరల నిప్క్మా_రణముగా మిరు వైరము 

వ స వూన నల దనియు, తన యా శృితు( డయిన శ్రుతశర్మమిాంద 

'ద్వెషింప వల దనియు, ఇంద్రుడు మోకు తెలుపుచున్నా (డు. 

నారదుడు ఈయిం ద్ర సందేశమును ముగింపంగా, [వహ్లాదుడు 

పలికెను.._-“ఇంద్రునికి సునీథుడు బ్రదికినందులకు తృప్తిగా 

శేమి? అకారణవిరోధము మేము చేయము. ఇప్పుడే గురువు 
ఆం రి లీ న్డ్ జర అను 

నెదుట (పతిజ్ఞ చేనీ యున్నాము. శుతశర్శ తనకు సవాయు 

లున్నారు గదా యని బలాత్కారముగా మాకు విరోధము 

చేయుచున్నా (డు. మాముందు దోష మేమి ? సూరస్ధ్మవభునిక్ 

తదారాధన [(పసన్ను6 డయిన శంకరుడు ముందే ఈవదమును 

అను గ్రహాంచి యున్నాండు. ఈశ్వరుండు ఆజ్ఞాపించిన యి 

కార్భమందు "మే మేమి చేయగలము? కనుక ఇంద్రు (డే నిష్కూ 

రణముగా అనుచితనులు పలుకుచున్నా (డు. ఇట్లు దాన 

వేంద్రుడు ప్రవ్లోదుడు పలుకగా అ దంతయు సరియే 

యని, ఇంద్రునే నిందించి నారదముని అద్భశ్యుం డాయెను 
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అతడు పోంగానే శు కాచార్యు(డు దానవెంద్రు, లతో 

ని ట్లనియెః. ' ఈవిషయయులో ఇంద్రుడు బద్ధ చ్వేషుయ. 

మనకు మెహీ బాశ్వరుండు సు] పసన్ను 6 చై యుండంగా ఇంద్రుం 

డెమి చేయంగలండు? అతని విష్ణుభ_క్టవలన ఏమి (పయోజనము?' 

పట్టు గురువు పలుక దానవులు అంగీకరించి బల్మివవ్లోదుల వలన 

నెల వాంది నిజాలయముల కరిగిరి, సిమి (వన్లోదుంయు తన 

నివాస మైన నాలవపాతాళమునకు పోగా, బలియు కొలువు 

నదలి లోనగరికి పోయెను మయుండును నునీథ సూర్య్యవభు 

లును బలికి నమస్కరించి తవు నివాసములకు పోయిరి. 

అచట భోజనపానము లైన ఏమట తల్లి లీలావతి 
సునీథునితో “పుత్ర, ఈ నీభార్యలు గొప్పవారి కొవమారితలు, 

ఎఅుంగుదువు గదా; తేజస్వతి ధ నేళునికూంతురు, మంగలావతి 

తుంబురుని కూతు, చంద్నవభశరీరములో నీవు వివాహ 

మాడిన కీ_ర్థిమతి [పభాసుం డను వసువుకూంతుర్కు ఈముగ్రురను 

నీవు సమదృష్టితో చూచుకొనుచుండ వలయును. _ అని చెప్పి 
ఆముఖ్య భార్యలను మున్ర్బురను అతనికి సమర్పించెను. ఆరా శ్రీ 

సునీథుడు 'వెద్దభార్య యైన తెజస్వతితోడ శయన మంగీ 

కరించెను. అచట చిరోత్సుక యయిన యామెతో భుళ్త 

ఫూర్వము లయినను నూతనములం బోలె నానా క్రీడలను అను 

భవించెను. a వభుండు మజయొక వడుకయింట మంత్రు, 

లతోంగాడ ఆరా తి త్రై భార్య లేక శయనించి యుండెను. న్నా 
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వీీనుం డయి భార్యలను బయట విడిచి వచ్చిన యితనితో నేమి 

పని? అనియుంబోలె స్త్రీనిక్యు. డయిన యితడు ఇప్పుడు 
A ఏకాకిగా నున్నను అతనియొద్దకు నిద్ర, రాకుండెను. కార్య 

చింశానంగి యను నీర్ష ఫె చేతనుంబో లె (పహ స్తునియొద్దకును 

నిద. రాకపోయొను. ఇతరులు వీరిచుటు సుఖముగా నిదించు 
టం రు లీ 

చుండిరి, 

కళావతి సూర్య పృభునికడకు వచ్చుట. 

ఇంతలో అచటికి సఖయుతముగా యొకకన్యారత్నము 

వచ్చి ఆ యిరువ్రరకు అగవడినది. ఆమెను సృజించి * ఈమెవలన 

నాచేసిన సురాంగనానృష్టి, వెలవెల(బోకుండును గాకి యని 

బహాదేవుుడు పాతాళములో నుంచనా యనునట్లు ఆకన్నియ 
లి గణ 

వన్నెమోిజ్ యుండెను. ఆమె ఎన తెయో యని నూర వి(పభుడు 

ఆలోచించుచుండంగా, ఆమె అతని చెలికాండ్రను ఒక్కొక్కరిని 

సమిావీంచి చూచి చక్రవర్తి చిహ్న హానులను గా నెజింగి 

వారిని వదలి తల్లత.ణాన్వితుని తన్మధ్యళాయిని సూర్య 

(వభునిం దణీసి వెలితో “సఖీ ఇతండే అతడు, ఇతనిని నీటిచే 

చల్ల నయినచేతులతో తాశి మేలొ_లువుము * అనియెను. 

సఖయు అక్లే ఇయంగా నూర్య(పవభుఃడును వ్యాజనిద్రను 

మాని కన్నులు తెజుచి చూచి ఆకన్యలను “మో రెవరు? ఇచటి 

కేల వచ్చితిరి?” అని యడిగెను. సఖి చెప్పుచున్నది. “డేవా, 

వినుము లెండవపాతాళములో అమోాలు( డని హిర ణ్యాతు. 
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సుతుండు జయరీలుడు దై ల్యేంద్రుం డున్నా (డు. ఈమె కలా 

వతి యని యతనికి (పాణాధిక యయిన కూతురు. ఆయన 

ఇప్పుడు బలియొద్దనుండి వచ్చి యి ట్లనియె.-- “ఆహా! ఈ 

దినము సునీథుంకు బ్రదికి వచ్చినాడు; సుముండీకావతారము 

సూర వ్ట(వభుం డనుచిన్న వాండును అగవడినాండు. ఆతనిని విద్యా 

ధర చృక్తవ ర్రిసిగా శంకరుడు ఏర్పరించి యున్నా (డు. కనుక 

ఇప్పుడు సునీథునికి ఆనందసమ్రానము చేసెదను. నాకుమారిని 

కళావతిని నూర్య్యవభునికి ఇచ్చెదను. సునీథుండు వకగోత్రు 

డగుటచేత ఈమెను ఈయం దగదు. సూర్య్యవభుండు అతనికి 

'రాజజన్మ ములో కుమారు(డు గాని అనురజన్ల ములో గాండు. 

కనుక ఆకుమారునికి సమానము చేసిన అది తం డికి సమాన 

మగును” తం డ్రి యిట్లు వలుకంగా నీగుణములు లాగంగా ఈమె 

నిన్ను. జూడం గోరి వచ్చినది.” సఖి యిట్లు వలుకుచుండంగా 

నూర్య్యవభుండు క భావతియొక్క యభి పాయమును తెలియ 

గోరినవాండై కవటని దృను పాటించి యుండెను. అంత నాకన్య 

మేలుకొని యున్న (పహస్తునియొద్దకు పోయి సఖీముఖముగా 

సర్వము అతనికి తెలిపి వెడలి పోయెను. 

(వహస్తుండు వచ్చి సూరి ప్రభుని “దేవా మేలుకొని 

యున్నా వా లేదా? అని యడిగెను. 'మిత్తమా, మేలుకొొ 

నియ యున్నాను. వకాకి నయిన నాకు ఇప్పుడు నిద్ర యెక్క. 

డిది? విశేష మొకటి చెప్పెదను. నీయొద్ద దాయవలనీనది నా 
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శేమున్నది? ఇప్పుడే ఇచటికి ఒకకన్య వెలితోంగూడ వచ్చి 
నాకు అగవడినది. ఆమెకు సాటి యయినది ఈత్రెలోక్యమందు 

లేదు. ఆమె నానునస్సును హరించి తణములో ఎచ్చటికో 
పోయినది. ఇచటనే ఎచటనో ఉండును. తత్హ ణమే . వెదకి 

తెమ్ము అని సూర్య వభుండు పలికెను. [వహస్తుండు వెలుపలికి 

పోయి సఖీ సహిత మై యచట నున్న యా కన్యను చూచి 

“దేవ, నీకొజకు నేను నాస్వామిని మేలుకొొలిపితని, నీవు నా 

రొలుకు నాసాషమికి మరల దర్శన నిమ్ము. కన్ను లపండు "వైన 

యతనిరూపమును మరల కనుము నీచూఫునకే వశ్యం డయిన 

యతండును నీభూఫ్రను మరల చూచును గాక. మేలుకొలివి 

అతనితో న్నీవస్తావము చేయంా “ఎటనుండి మైనను అెచ్చి 
యాకలికిని నాకు చూపుము, అట్లు చేయవని నేను బ్ర దుకుట 

యెొక్కడిది?్ అని యతండు పలుకుచున్నా(డు. నేను నిన్ను 

వెదకుకొని వచ్చినాండను. రమ్ము” అని (వహస్తుండు పలుకంా, 

లజ్ఞాపరవశు రా లయి ఆమె పో(జాలక సంళయించుచుండంగా, 

(వహస్తుండు ఆమె శేలు వట్టుకొని పోయి సూర్య వభునికి అరిం 

చెను. వచ్చి (ప్రక్కను నిలిచిన యామెతో సూర్య్యపభుండు 

“చండీ, నీవు చౌర్యముచె [వవెళించి నిద్రించుచున్న నాహృదయ 

మును చొంగలించితివి. అందులకు దండింపక వొంగను నిన్నెట్లు 

వదలుదును? అనెను. ఆమాట విని వెరవరి యైన యామెచెలి 

యి ట్లనియెః_ * ఈమె దొంగ యని ముందుగా ఎజిగియే 
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యీోమెతేండ్ర దండ నార్భను ఈమెను నీకు స్త్రియ నిశ్చయించు 

కొని యున్నా(డు. అట్టిచో నిన్ను ఇచట అడ్డగించువా( డెవండు? 

ఈమె దొంగతనమునకు తగిన దండన ఏల చేయవు * అంతట 

నూర్య్యవభుండు కవుంగిపిం చుకొనంోంగా లజ్జిత మె “వలదు 

ఆర్యవుశ్తా, వలదు ; కన్యను గదా నేను.” ఆని కళావతి 

పలికెను. అంతట [వసాస్తుడు దేవీ, నీకు సందేహము అక్క_ణు 

లేదు, సకల వివాహములలోను 3 శన మైన గాంధర్వవివాహను 

సుమా యిది.” అని వోని వ్రత రానుచరుల నందణిను 

తోకొని, వెడలి పోయెను. పంటనే సూరష్థిప్రభుడు కళావతిని 

భార్యను చేనీకొని ఆమెతో అతర్కితోవనత మయి మర్త్య 

దుర్గ్భ్గభ మైన నవసంభోగమును పాంచెను. తెల్లవాటుజామున 

కళావతి నిజనివాసమున కేాను, 

సూర్య ప్రభుండు (చవ్లోదుని దర్శించుట. 

నూరి వభు(డు సునీథ వుయాసురులకడకు పోయెను. 

వా రందటు గూడి (వన్లోదునియొద్దకు పోయిరి. అతడు 

వారిని యథార్హ్యముగా సమ్తానించి మయునితో * సునీథుని 

యా యభ్యుదయమందు మన మందటిము ఉత్సవము చేయ 

వలనీనద్కి కనుక ఈదినము మన మందటజము ఒక్క చోటనే 
భుజింతము, * అనెను. “అళ్లే చేయుదము దోష మేమి ?” 

అని మయుండు పలుకగా (వన్లోదుండు దూతలను వంపీ అసు 

రాధిపతులను రప్పించెను. అందటును ఎల్ల పాతొళములనుండి 
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వరుసగా వచ్చిరి. మొదట్క లెక్క లేని మహాసురులు వెంటం 

గొలుచుచు రాయగా బలిచకన రి యేతెంచెను. వీమట వరుసగా 
Wy 2 శ 

అమోలు(డు, దురారోవాుుండు, వీర స్టవంతుండు, సుమాయుండు, 

తంతుకచ్చుండు, వికటాతుండు, (పకంపను(డు, ధూమశేతుండు, 

మవాోమాయుండున్సు ఇంక కడమ యసు రేశ్యరులును ఒక్కా 

క్క_డును తనతన వేగురు సామంతులు వెంటం గొలుచుచు రా 

నేతెంచి వరస్పరవందనములు చేసికొని యా సభను నిండించిరి, 
వవ్రోదుడు వారిని క్రమముగా కూర్చుండంచెట్టి సమా 
(jm 9) ర _ 

నించెను. భోజనవేళ కాయగానే వా రందటు మయునితోం 

గూడ నేగి, గంగలో స్నానమాడి మహాసభకు భోజనమునకు 

వచ్చిరి. ఆనభ నూటుయోజనముల విరివి యై రత్న _సంభముల 

చేతను బంగారపుగచ్చుతో డి మణుల నెలకట్టు చెతను 'వలుంగుచు 

మణమయము లయిన విచి త్ర, భోజన పా త్ర, ములతో నిండి 

యుండెను. అందు [వవ్లోదునితో ను సునీథమయులతోను సచివ 

యుక్తుం డయిన సూర్యప్రభునితోను కూడి మవోసురులు 

నానావిధ భత్యుభోజ్య లేహ్యాదిక మును పుడ్రస మయిన దివ్యా 

న్నమును భుజించి ఉత్తమ మయిన పానమును నేవించిరి. 

అందటును భుజించి త్రాగి మణటియొక శాలకు పోయి అందు 

దై.త్యదానవ కన్యలయొక్క_ యు_త్తమనృత్యమును దర్శించిరి. 
ఆసందర్భములో (పహ్లాదుని యాజ్ఞ చేత తత్చు తి 

అ en) 

మహాల్లికయు నృత్య మాడెను. తన లాసణ్యముచే దిశలను 
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వెలిగించుచు మావరనే త్రృములకు అమృతవృష్ట మై పాతాళ 

మునకు పెడుక చే వచ్చిన చంద్రమూ_ర్రియో యన నొప్పారు 

చుండెను. లలాట తిల కోవేతయు చారు నూష్రర పాదికయు 

స్తేరదృష్రియు నైన యా తరుణి, నృత్తవిద్యనే ఆరూపున 

బ్ర హూదెవుండు సృజించెనా యను నట్లు ఉండెను. వంకరకురులు 

కిఖరిరదనములు _వృత్తవమిొజములును గలిగి (క్రో త్తవృ త్త 
మును సృజించునడియుం బోలె రాజిల్లు చుండెను. అటి యా 

కన్నెసు సూర్యవభుండు చూచిన మాత్రాననే ఆ చండి. 

అంతకుమున్ను ఇతరలు హరించినదానినే అయినను ఆతని 

హృదయమును హాఠమున హారించెను. పహాూచులికు కాల్చ-గా 

బ్రహ మరల సృజించిన స్త నతో యన శా యసు రేంద్రుల 

నడువు నొప్పు చున్న యా నూర్య్యపభుని ఆమెయు చూచి 

చనూచినమా తాన అతనికి లోనయి పోయెను. ఆ యవినయ 

మునకు కోవగించినది వోలె ఆమెయొక్క_ యాంగి కాభీన యము 

నిలిచి పోయినది. సభాస్తారులును ఆ యిరువుర యా భాన 

మును కనిపట్టి “దృశ ఆట చాలును రాజసుత బడలినది ” అని 

మాన్నిందిరి. మహన్లిక సూర్య్యవభుని ఓరదూవులు చూచుచు 

తం డి చే నెలవు పొంది దాన పెంద్రులకు నమస్క_రీంచి అంత; 

పురమునకు పోయును. అనురేంద్రు లందటు తవముతమ యిండ్లకు 

వెడలిరి. సాయంకాలమున తన నివాసమునకు పోయి సూర్య 

(వభుండును రాత్రి కళావతి మరల రాగా ఆమెతో లోవల 

4 
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నిద్రించు చుండెను. అనుచళు లందబును వెలుపల నిద్రించు 

చుండిరి. 

మవాల్లిక సూర్య పృభునికడకుం బోవుట, 

అంతలో మహలట్లికంయు నవ్యక మయిన యిరుభ్రరు చెలీ 

గ_త్రియలం దోడ్కొని ఆతనిం జూడ వెండి అచటికి వచ్చి లోవఐలికి 

పోంజూచుచుండం గా ఆతణమందే నిదుర మేల్కొని (పజ్ఞ"ఖ్య్యూం 

డను నూర్య వభసచివుండు దేవీ, కణముండుము;నేను లోపలికి? 

బోయి వచ్చెదను” అనెను. “మీ రెవరు !? పెలుపలనే మము 

నిలుపుటకు కారణ మేమి? అని ళంకితయె యామె యడుగగా 

(వజ్ఞాఢ్యుండు, * దేవీ యళేచ ముగా నిద్రి, తుం జై యున్న 

వానియొద్దకు తటాలున పోవచ్చునా? వ్రతవశముచేత మా 
పృభువు ఒంటిరిగా నిర్రి ంసుచున్నా(డు.” అనెను. ఆమె 

ఆశ్చర్యపడి “త, కానిమ్ము, లోవలికి పో.’ అని వలుకంగా 

(పజ్ఞాఢ్యుండు లోపలికి పోయి, కలావతి నిద్రించుచుండుటను 

గాంచి నూర్య(వభుని నిద్రలేపి మహల్లికరాకను నివేదించెను. 

సూర్య(వభుడు లెలినికొని మెల్లగా లేచి వెడలి వచ్చి సఖీద్వ 

యముతోోడి మహల్లికను మాచి యి ట్లనియె:.." ఈ యభ్యా 
గతుండు కృ లార్భండ్రై నాడు ఈచోటు గూడ కృ తార్థ మగును 

గాక. ఇదిగో ఆసనము అలంకరింవంబబడును గాక.’ అంతట 

నముహల్లిక చెలికత్తెలతొ కూర్చుండెను. సూర్యప్రభుడిను 
వ్ర జ్జ ర్థిసమేతు జై కూర్చుండి యి ట్లనియెః:= “ఓ తనీ, 
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నీవు సభలో నన్నుం బోలె ఇతరులను గూడ చూచుటచేత 

నాకు అవమానము చేయనే శేనీతివి. అయినను ఓ చపలాతీ, 
నీవృత్తమును సౌందర్యమును చూచినమాత్రాన నానేత్ర 

ములు సఫలము లయినవి* ఆమె 'ఆర్యవుత్రా, వది నా యప 

రాధము గాదు సభలో అభినయము తీవ్పి అజ్జ పాందునట్లు 

న న్నెవండు సోలో అానిపుత తప్పు.” అనెను. “టడితిని” 

అని నవ్వుచు పలికి సూర్య ప్రభుండు బలాత్కార గృహణము 

చేతనో యనునట్లు చెమర్చుచును నడంకుచును ఉన్న యామె 

శేలిని తనశేలం బళ్ట్రును. “ఆర్యవుల్రై, వదలుము, నేను కన్యను; 

తల్లి దండ్రుల వశములో నున్న దానను” అని యామె పలుకు 

చుండగా స వజ్లాఢ్యడు వట్టనిమెః--- దేవీ, కన్యలకు గాంధర్వ 

వివాహము కదా? నీతం డ్రి డి నీయభి పాయ మెజ్ంగి యున్నా (డు, 

నిన్ను మణీ యొకనికి హక ఆయన నిశ్చయముగా ఇతనికి 

సమానము చేయును. కనుక భయము వలదు. ఈసమాగనుము 

అవిఫల మగును గాక.” 

అట్టు ప వకజ్షాఢ్యూండు పలుకు సమయములో లోపల కళా 

వతి మేలుకొని శయనీయమందు ప్రాణిశ్వరునిం గానక, కొం 

చెము నేఫు లేచి శంకించి బయటికీ వచ్చి మహాల్లికతో నున్న 

నిజవల్ల భునిం గాంచి సకోవయు సభయయు సలజ్ఞయు ఆయెను. 

ఆమెను చూచి మహల్లికయు లజ్ఞాభ యములు పాంచెను,. 

సూర్యప్ర భుడు న పృతిమవలె ని శ్చేష్టుండాయెను, “నన్ను క్ర 
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మాచినారుః అంక ఎట్లు తొ 'లంగుదును ? నాకు, అవమానము 

-ఈర్ష్య్యయు అగుచున్నవి” అని తలంచి కళావతి వారియొద్దశే 

పోయి అసూయతో మహల్లికసు సఖీ కుశలమా? ఈ ఈ తీ 

వేళ ఇట్లు ఎచటికి వచ్చితివిశి అని యడిగాను. “ఇది నాయిబ్లు, 

నీను అన్యపాతాళగ్భృహమునుండి వచ్చిన దానవు, సీపిక్రవ్రకు 

నాకు అతధివి లఖించితివి. అని మహాల్తిక పలికెను. కళావతి 

నవ్వుచు ని ట్లనిమెః సి ! సరి! అగవడుచునే యున్నది. నీవు 

ఇచ్చటికి వచ్చినవాని కెల్ల అతిధి సత్మా_రములు చేయుచునే 

యుందువు. మహాల్లీక్ యి ట్లనియెః: “నేను (ప్రీతితో పలికిన, 

నీవు సీగ్గులేక ద్వేపషముతో నిష్టురము లాడుచున్నాను. నే 
నేమి నీబోంటిదాననా! నేనేమి బంధువులు ఈయకయే దూర 

మునుండి వచ్చి పకస్థలములో రహస్యముగా రాతి వకాశ్నిగా 
థి క. 

పరునిశయనమందు వరుంటినా ? నేను సాతం డ్రి యర్థిని 

నా చోటనే చూచుచుటకు ఆతిధి సత్కారమునకు ఇరువురు 

చెలులను తొడ్కొని వచ్చితిని. ఈ మంత మము వంచించి 
త 

పలికి వచ్చినప్పుడే ఇది నె నెజింగితిని ఇవ్చుడు నీవే బయట 

వెట్టుకొంటివి.” ఇట్లు మహలిక వపలుకలా, కళావతి పియునివె 
౬ ౧౧ ౧౧ ©) య 

రోష కషాయవీతణములు" అడ్డముగా నిగిడించి అటనుండి 

వెడలిపోయెను. మహాల్లికయు “బవువల్లభ, పోయివచ్చెదను.” 

అని నూర్యప్రభునిగో రోషమున పలికి వెడలెను. ఆసమయ 

మందు సూర వ్ర భుండు విమనస్కు_( డాయె ననుట ఉచితమే 
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గదా. ఎ ట్లనంగా, అతనిమనస్సు కాంత లిరువురకును తగులు 
కొని వారితోనే పోయినది గదా. 

అంతట సూర్య వ్రభుండు క భావతియొక్క_ కలవోంఆర 

వేప్లితమును తెలిసికొని ర మని తత్త ఇమే నిద, లేపి వభాః ౫ టి మ శు Wy Uy 
డను మంత్రిని పంపెను. అశ్ల్లే మహాల్లికకడకు వ్రహస్తుని వంవి 

తాను వారి నెదురు సూచుచు వ్ర జ్ఞాధ్యునితో ( గూర్చుండి 

ప స్త! ప 9 « ల యుండెను. ప్రభాసుండు కలావతీ చేష్రితమును కనివట్టి వచ్చి 

రాజును గాంచి అతం డడుగంగా ని ట్లనియెః “దవా నేను 

నావిద్యలచే అద్భశ్యు(డ నై యిటనుండి రెండన పాతాళములో 

కళావతీ నివాస గృహమునకు పోయి, అచట వెలుపల ఇద్దటు 

చేటికల సంభాషణను వింటిని. ఒకతే అడిగినదిః సఖ, ఏమి 

వవ్వుడు కళావతి దిగులువడియున్న ది? రెండవది శుప్చినది.. 

'సఖ్ర్ కారణమును వినుము. ఇవ్వుడు నాలవ సాతాళములో 

సుముండీ కావతార యైన సూర్య పృభుఃడు మదనుని జయించిన 

రూవవంతుండు వచ్చి యున్నా(డు మన నెచ్చెలి స్వయముగా 

అతనికి తన్ను అర్బించుకొన్నది. ఈరా త్రి ఈమె అతనియొద్దకు 

పోగా అచటికి ప్ర వోదునికూ(తురు మహాల్లి కకాడ సయ 

ముగా వచ్చినది. అమెతో ఈమె ఈర్థ్యాకలహము ఆడి వచ్చి 

ఆత్త హత్య చనీకొనుటకు యత్ని ంచుచుండగా ఈమెను తోం 

బుట్లువు సుఖావతి చూచి నివారించి రశ్షించినపి. అంతట 
లం 

లోపలికి వచ్చి శయననుమిోా6ద వ్రాలినదై తనవృ త్రాంతమును 
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ఆ తోయుట్టువు అడుగంగాం జెప్పి ఆమెతోం గూండ నున్నది. 
ఆమెయు మిగుల దిగులువడి యున్న ది? అట్లు 'చేటికలు సంభా 

షీంవంగా విని లోవలికి పోయి ఆతీరుననే యున్న కళావతీ సుఖా 

వతులను సమానాకృతులను చూచి వచ్చితిని.” 

మహాల్లీకా వివావాము, 

ఏకాంతమున పృభాసుడు ఇట్లు చెప్పి ముగింపగానే 
ప్రహస్తుడు వచ్చి యడుగయిడి యిట్లు పలికెను: నేను..ఇట 

నుండి మసాప్లికయింటికి పోవునప్పటికి ఆమెయు క లశంబాజిన 

చి తృముతొ సఖులతేంగూడ వ, వెళించినది. నేను విద్యావ్రభా 

వముచేత అదృళ్యుండ నై వారిపంటనే లోవలీకి పోయి అచట 

ఆమెవంటివారిని తత్సఖులను పండ్రైండుగురను చూచితిని. 

వారును రత్నాలమంచమునై గనార్చున్న యా మహాల్లి క్ర 

చుట్టును ఉవవేశించిరి. వారిలో నొకతె యడిగినది “చెలీ, 

ఏల నీవు ఆకస్మికముగా _బెంగవడిన ట్లున్నాను ? వివాహము 

సిద్ధ మయి యుండగా నీకు ఈకొందల మేమి? అంతట పృవ్హోద 

తనయ పరికించి “నాకు వివాహమా? ఎవనికి న న్నిచ్చినారు! 

నీతో ఎవరు చెప్పినారు? అని యడిగెను. వా రనిరి. “తేపు 

ఉదయము నీకు వివాహము నిశ్చాయింవంబడినది నిన్ను సూర్య 

వ్రభునికి ఇచ్చినారు. నీవు ఇక్కడ లేక పోయితివి, మిాయమ్హు దేవి 

ఇప్పుడే వచ్చి -ఈవృత్రాంతము నిచట చెప్ప నిన్ను వెండ్లికూ( 

తును జేయు మని మమ్ములను ఆజ్ఞాపించి పోయినది. కనుక 
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ఎవనిని చూచినయంగనాజనులు తదూషపలుబలె రాతి నిద 
JD ర“ Gry 

లేక నేగుదురో ఆ సూర్య ప్రభుండు పతి యయినట్టి నీవు ధన్యు 

రాలవు. ఇంకను మే మెవరమో నీ వెవరవో? అతనిని భర్తంగా 

వాంది నీవు మము మణుతు వని మేము విషన్షలమెై యున్నాము.” 
ఆశ వం కా 

మహాల్లిక “మో "రేవుయిన అతనిని చూచితిరా? మో మనస్సు 

అతనిపై తగులుకొన్నదా? అని యకిగాను. “మేము మేడ 

మోాందినుండి అతనిని మూాచినారము. 'మాచినమాత్రాన అతని 

వై మనస్సు తగులని ,స్త్రీయును ఉండునా? అనిరి. “అ ట్లయిన 
ర (sa) ౧) 

నేను నాయన నడిగి మిన్దులను కూడ అతనికే ఇప్పించెదను. 

అట్లు జరిగిన మనకు ఎడయబాపు కలుగదు.” అని మహాల్లిక 

చెప్పగా వారు కలంగి “చెలియరోో, అట్లు చేయకుము. 

అది తగదు. మాకు లజ్జ యగునున్న ది. అనిరి. “ఏమి తప్పూ? 

నన్ను ఒక తెనె ఆతడు వివాహ మాడునా? టైతేర్థిదానవులు 

అందటును అతనికి క"మా_ర్టలను ఇయ్య బోవుచున్నా రు. 

ఇప్పటికే అతడు వివాహ నూడిన రాజకన్యలు భూలోకములో 

నున్నారు. అనేక విదా ్యాధరకన్య లను కూడ అతండు వివాహ 

మాడ(గల(డు. ఇందజలో మారు కూడ అతనిని పెండ్లి 

యయిన నా శేమి నషి? పరస్పరము సఖుల మయిన మనము 

సుఖముగా ఒకవోటనే ఉండుదము, నాకు విరుద్ధ లయిన 

యితరలతో ఏమి వని? ఈవిషయములో మో శేమి న్ు? 

సర్వమును నేను నెజవేర్చెదను.” అని మహన్లిక చెచ్చెను. 
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ఇట్లు వారు నీయందు సక్షచిత్త లై భాషించుచుండంగా 
వే శ రాళ జ ఆద్య లా, నెను వెలువడి నీయొద్దకు వచ్చితిని. వహస్తునివలన నిట్లు విని 

సూర వ్రభుడు. నిద్ర పట్టక య్ సంతోషముతో ఆశ్శాత్రి 

గడ వెను, 

తెల్లవాఅంగా సూర్య పృభుడు మయసునీథులతోంగూడ 

అసు రాధిపతిని వవ్లోదుని దర్శించుట కై. అతనిసభకు పోయెను, 

ప్రవ్లోదుంయు సాదరముగా సునీథునితో ని ట్లనియె;-- “.-ఈ 

సూర్య పృభునికి నాకూతురు మహట్లకను ఇచ్చెదను ఇతనికి 

అతిధిసత్మా_రమును, నీకు ప్రియమును నేను చేయవలనీన 
వాండను గదా.” “అందులకు సునీథుండు సంతోషించి యంగీ 

కరించెను. అంతట వువ్లోదుండు మధ్యజ్వలీత పావక మయిన 

'వేదిమోంద మహాల్లికను కూర్చుండంబెట్టి ఆమె పృభచేత రత్న 

స్తంభములు 'దెదీస్యమానము_లై ఆపేఏని వెలింగించుచుండయా, 

సూర్య ప్రభునికి అసుర సామ్రాజ్యమునకు తగినవిభూతులతోం 

సూడ మహాల్లికను ప్రదానము చేసెను. కొమరితకును అల్లునికి 
వవోదుడు దేవతలను గెలిచి తెచ్చిన రత్న రాసులను మేరు 

శిఖరములవంటివానిని ఇచ్చెను. “నాయనా, నాచెలిక త్రెలను 

పండ్రైండుగురను కూడ ఇతనికే ఇమ్ము అని మహల్లిక యడు 

తళా వన్గోదుండు “పుత్రం వారు నాఖభ్రాతకు స్యాధీనలు. 

నేను ఇచ్చుట యుక్తము గాదు. అనెను. వివాహ మయి 
జ ప అస Ran] 

సాయంకాలము కాయగా రా శ్రి సూర్య ప్రభుండు మహాస్లీకతొ 6 
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గూడ శయనగ్భహము ప్రవేశించి సర్వకామోపచాకభూయిష్ట 

మయిన సంభోగ మనుభవించెను. 

కళాన త్యాదుల వివావాము, 

మటునా(డు ప్రవ్లోదుండు అనుచరసమేతముగా సభకు 

వచ్చినప్పుడు అమలు డను దాన వాధిశుండు ప్రవ్హాదాదులతోో 

ని ట్లనిక్హౌః: ఇప్పుడు మోరందటు నాయింటిక్ రావలయును, 

అచబ చేను సూర్య పృభునికి ఆతిథ్యము చేసెదను. * మికును 

సమృతియేని నాకొమారితను కళావతిని అతని కిచ్చెదను.” అందు 

లకు ఆందటును సరియే యని యంగీకరించిరి. అంతట అంద 

యును మయ సూర్యప, భాదిసమేతు లె రెండవ పాతాళమునకు 

పోయిరి. అచట అమిోలుండు తన తనయను కళావతిని అంతకు 

ముందే ఇచ్చుక "న్న దాని నైనను ఆచా రార్థ మై మరల సూర్య 

సృభునికి అ చ్చెను. వ్రవ్లోదునియింట వివాహము జరివి అసుర 

సమేతుండై. భుజించి సూర్య వ్ర భుడు ఆదినము గడవెను 

మటబునా(డు దురారోహుఃడను నను రెళ్ళరు(డు అందణను 

పిలిచి అయిదవది యయిన తన పాతాళమునకు కొనిపోయి 

సూర్య వ్ర భునికి కుముదానతి యను వేరి తన $కొమారీతను 
ష్ చవి 5 వ వ! లా అన్యులు చేసిన ల్లీ ఆతిథ్యార్థ ము ధ్యు_కృమార్షమున ప్రదా 

నము చేసెను. పగలు అందజతోను భోగములలోం గడవి 
అ శ న్ లౌ అగ a వాం నో ఆఫీ సూర్య ప్రభుండు రాత్రి (త్రిలోకసుందరి మైన కుముదావతితొ 

శయనగ్భహమున నానాభోగము లనుభవించెను. మలునాండు 
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తంతుకచ్చుడు ప్ర, వ్లోదాది సమేతముగా సూర రిపభుని విలిచి 

వడవ సాకాళమందలి తన నివాసమునకుం గొనిపోయి, తే ష్ట 

జాంబూనద [వభ యయిన తన కూతురు మనోవతినిరణ్నా 

భరణ సమేకముగా అతనికి (ప్రదానము కావించెను. సూర్య 

వభుండు వగలు అందజతోను సుఖముండి రా శ్ర మనోనతీ 

నవాస్హెష సుఖములలో గడ వను. ముబునాఃడు నిమం లి ంచి 

నసుమాయు డను నను రెశ్వారుడు తన ధెన జం 

మునకు వారినెల్లం గొనిపోయి సూర్య (వభునిక్ పంచళర 

మయమూా_ర్హియో యన నొప్పు దూ ర్యాలతా శా మలాంగీని 

సుభద్ర యను తనకొమారితను ఇచ్చెను. సంభోగ యోగ్య 

యానుభ ద్రా వూ నర్త్రేందువదనత్ సూర్య (వభు(డు 

ఆదినము గడ విను. క ఆ[వకార మే బలిచక్రవర్తి 

అతనిని తన దైన మూండవ పాతాళమునకు. గొనివోయి 

సుందరి యనువేరి తన కొమారితను లేం జిగురువన్నె దానిని 

బండిగురి వెందపూలగు త్లియుం బోని కన్యారత్నమును అతనికి 

సమర్చించెను. ఆ కన్యారత్నముతో సూర్య(వభుండు దివ్యభోగ 

రంజితు(డై ఆదినము గడ వెను. మటునాడు మయుండు గనూడ 

అతనిని మరల తన దైన నాలనపాతాళమునకు స్వమందిర 

మునకు తోడ్కొని పోయెను. మయమాయావినిరి త మయిన 

యామందిరకము విచి త్ర రత్న ప్రాసాద భాసురం బయి నిరిచే 

ఎప్పటి కప్పటికి వేజువిధముగా కొ త్సదిగా అగపడుచుండెను. 
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అందు మంఘుండు మూర్తీభవించిన తన ళ_క్టియో యన నున్న 

సమాయ యను తన కొమాారితను జగ దాళశ్చర్ష రూవను 

సూర్య పృభునికి ఇచ్చెను. మనుష్య దేవా డగుటచేత మ. 

వచ్చు నని మయుడు నిశ్చయించి అట్లు చనెను. ఆమెతొ 

సూర రిప్కభుడు ఆదినము శృడించుచుండెను. విదార్థి పృ భావము 

చేత సూర్య వ్ర భుండు పెక్కు దెహములు దాల్సి వకకాలవంచే 

సకలాసురకన్యలతోను విహరించుచుంజెను. విశేషించి వ్రీయ 

తమ యయిన ప్రహ్హాదానురకన్యక మహాల్లికత్డ అా_్ట్విక 
దేహముతో శ్రీడించుచుండెను. 

ఒకనాండు సూర్య ప్రభుత అభిజాత యయిన యా 

మహల్లికను ప్రస్తావవళనున ర్నాల్రి " శ్రేయ. నీతోడం 
గూడ ఆరా శ్ర వచ్చిన చెలికత్తె లిరువురును ఎక్క_డివారు ? 

ఎక్కడికి పోయినారు? మరల ఆగవడ లేచేమి?” అని 

యడిగెను. మహాల్లిక యి ట్లనియె.'ఆర్యవుత్రా, చక్కంగా 

జ్ఞాపకము చేసితవి. వారు ఇద్దణు మాత్రమే గారు. నాకు 

అటి వయస్యలు వంజెండుగునరు కలరు. వారిని నావిదతండి 
టె WW Wy 

స్వర్షమునుండి అపవహారించి బందీగ్రాహముగా లెచ్చినాండు. 

అందు ఒక తెపేరు అమృత ప్రభ, రెండవది శేశ్ని, వీ రిరున్రురును 

పర్వతనుుని కొమారితలు. మూడవది కాళింది నాలవది 

భధ్రక, అయిదవది చారులోచన, వీరు దేవలమవహాోముని 

ఫొవూరితలు. ఆజవది సౌదామన్సి ఏడవది ఉజ్జ్వల, వీ రిరువ్రురు 
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పోవోగంధర్వుని తనయలు. ఎనిమిదవది వీవర యనునది 

హబూహారాగంధరుని కూతురు. తో “మ్రిదవది అంజనిక కాలుని 

కూతురు. పదియవది శేసరావళి వింగళుం డనుగణో త్లముని 
కూూతురు. వదునొకండవది మాలిని కంబళుని యాత్మజ. 

పండ్రైండవది మందారమాల వసువుకూ(తురు, వీఠందటు అప్సర 

స్పంభవలు దివశ్యంగ నలు. నాకు వివాహము కాంగానే వారు 

వృథమపాతా"ళమునకు పోయినారు. వారినిం గూడ న్ ఇయ్య 

వలనీనది అ టయిన మాకు వియోగ ముండదు. వారికి నే నీ 

యర్భమును ప్ర తి చేనీ యుంటిని. వారియందు నా స్నెహ 

మట్టిది. మా es ఆట్లు చేయు మని నేను చెప్పగా 

ఆయన అన్న యభిప్రాయము నెలుణువాండైై. నేను కోరినట్లు 
చేయం జాయెొను* ఇట్లు ఆమె చెప్పా ఆశ్చర్యపడి సూర్యు 

వ్రభుడు “ప్రేయసీ నీవు మహానుభావురాలవ్రు కాని ఇట్లు 

నేనెట్లు చేయుదును?” అనెను. అంతట రోషించి మహాల్లిక 

'నాయెదుట యితరలను వెండి యాడుదును, ఎవరిని బాస్ 

చేను తషణ మయినను ర క్షి నుండ జాలనో ఆ చెలులను 

మూత్రము ఆంగీకరింవన్చు* అనెను. అంతట సూర్య (వభుండు 

ఆమె యిష్టమును నెజపెక్పుటకు సమ్మతించెను తత ణమే అమె 

అతనిని (పథమ పాతాళమునకు. గొనిపోయి వారిని పండ్ర్రం 

డుగురను అతనికి సమర్శించను. ఆరాత్రియే సూర్య ప్రభు(ఃడు 

ఆదివ్యాంగ నలను పండ్రైండుగురను వరుసగా వివాహవమాయొను, 
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మబునా(డు ప్రభాసుని పంపి వారిని తెప్పించి యా నాలవ 
రసాతలములో వమహాప్లీ కానుమతిని దాచి యుంచెను. తానును 

వ్రతరులకు అదృశ్యుండై ఆమెతో అచటనే శ్రీడించుచుండెను. 

యథా ప్రకారము చర్శనార్థము వవ్లోదుని సభకు పోయును. 

అచట నాయసు రెంద్రుండు మయసునీథులతో *రండి అంద 

అము దితి దనువులను ఇలువురను దర్శించుటకు పోవము.” 

అనెను. అగీకరించి మయ సునీథ సూర్య ప్ర భులు రసాతలము 

నుండి తత్హ ఇమే ఆనురులతో తమతమకు తగినట్లు బయలు 
వెడలి, చింతీతాగత మయిన యాభూతానన విమాన మెక్కి 
సుమేరుసానుగత మయిన కళ్య'పా శ్ర మమునకుం బోయిరి. 

కశ్యవసందర్శనము. 

అచట సాదరముగా మునిజనులచేత నిపదితు లై 

దితిదనువులను దర్శించి వారిపాదములకు భ_క్టితో వ్రణమిల్లిరి. 

అనుచరనహితులను వారినందణును మాచి ఆ యనురమాతలు 

సంతనిల్లీ శిరములు మూర్క్కొని ఆశీ ర్వాదములు చేనీ మయు 

నితో ని ట్లనిరి.-“ఫు త్త కా, మరల దితికి వచ్చిన నీ యీకుమా 

రుని సునీథుని చూచి మానేత్రములు సఫలము లయినవి. నీవు 

మవాపుణ్యాత్తుండవు, సూర్య ప్రభ దేహముతో. బుట్టి దివ్యాకృ 

తియై  యసాథారణగుణుం డై భావివ్రైయఃనూచక లత్షుణగుణ 

సమేతుడై యున్న యీసుంముండీకుని చూచిన సంతనము చే 

మేము మాదేహములలో ఇనుడంజూలక యున్నాము. పుత్త 
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రులాంర్యా లతెండు, త్వరగా పోయి ఆర్భవుస్రు ని పృజావతీని 

దర్శింపుండు. ఆదర్శనముచే మోకు కార్యనిద్ధి యగును. వారి 

మాటలచెప్పున నడ చుకొనుండు, మోకు మంగ ఫము కలుగును’ 

ఇట్లు ఆదేవేరులు పలుకగా తత్ధ ణమె వముయాటులు ఆదివ్యా 

శ్రమములో కళ్యవమునిని సందర్శించిరి. ఆ దేవాశ్శమమందు 

కరిగిన మేల్మిబంగామువ లె వెలుంగుచు జాషలలంబోని సెం 

జడలు దాల్చి తేజబోమయుండై యగ్నియుంబోని యాదురా 

ధర్తుని కశ్యపమునిని గాంచి అందలును సవోనుచరులుగా- 

వరునగా అతనిపాదముల వ్రాల్రి. ఆయన నంతోషించి ఆశీ 

ర్వదించి కూర్చుండ నియమించి వారితో ని ట్లనియె.'నుతుల 

నందణను ఇట్లు చూచుటవలన నాకు పరమానంద మయినది, 

మయా, సత్పథము నుల్లంఘింపక సర్వవిద్యాస్పదమ వై యున్న 
నీవు క్లాఘ్యుండవు. సునీథా, ధన్యుండవు నీవు. చచ్చియు మరల 

ద్రిదికితివి. నూర్య వ్రభుండా, నీన్ర వుణ్యవంతు(డవ్రు, విద్యాధ 

"రేశ్యరుండ వగుదువు. నామాట వినుడు, ధర్మ వమార్తమును 

తవ్చకుండు. అ ట్లున్న పర మైళ్వర్యమును సుఖములను సంత 

తము అనుభవింపుదురు, మునువటివ లె శత్రు వ్రలవలన పరాభ 

వము మోకు గలుగదు ; ధరాతికృమము చేనీన యసురులు 

గదా మురారిచక్రము పా లయినారు. సునీఖథా, చెవహతు లైన 

యసురులు మ ర్యవీరులుగా వేలే జనించినారు. నీతమ్ముండు 

సుముండీకుడే యీ సూర్య ప్ర భుడు. కడను యసురులు మో 
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వయసులు, ఇతనికే బంధువులు గాఫుట్టి యున్నారు. శంబరమవాో 

సురుంజే ఇతని మం ( వ్ర హస్తుడు. మయసచినుం డయిన యా 

త్రి శిరసుండే యీనిద్ధార్థ కుండు. వాతావిదానన్రండు ప్రతనిమం త్ర, 

వృజ్ల్ఞాఢ్యుడుగా జన్మించినాడు. ఆ యులూకదానవుండే. ఇతని 

కిప్పుడు చెలికాండుగా నున్న శుభంకరుండు. ఇతని యిప్పటి 

మజీయొక చెలికాడు వీతభీతయ్ కాలాసురుండు. వృషవర్యాా 

సురుడు ఈభాసమం రాగో నవతరించినాండూు. వ్ర బలాసురుండే 

యీవ్ర, భఖాసుం డైనాడు. రత్నమయు( జైనమయెనయడ్ు శత్రువు 

లయిన దేవతలు యాచించినను వెనుడివియక శరీరము రెండుగా 

చీల్చి యిచ్చినాండో, ఎవని! హమునుంది సక లరత్నములు 

పుట్టినవో, అందులకు సంతోషించి చండికా దేవి ఎవనికి దెహోం 

త రానుభవనీయ' మైన వర మొసంగినదో, అతంజే యీ వుభౌ 

సుండు; ఆవరమహిమచేత మవాబలుండుగా శ త్రుదుష్ప] 

సహుుండుగా పుట్టినాండు. సుందోవసుందు లని యుండిరి గజా? 

వారు ఇతని మంత్రు, లయిన యా సర్వదమన భ యంకరులుగా 

అవతరించినారు. హయ ల వ వికటాషము లనువారు స్ట్ బుద్ధి 

మహాబుద్ధి అనువేర్ణ ఇతని మంత్రులుగా జన్మించినారు. వ్తతని 

యిప్పటి యితర మంత్రులు మామగాగ్గ్లు మొదలయినవారు 

పూర్వము ఇంద్రాదులను పలుమాటు జయించిన యసురులు, 

ఇప్పు ఢీ చేహముల అవతరించి యున్నారు. ఇట్లు మోవతుము 

మరల శృమముగా వృద్ధి బొందినది. శనుక ధెర నము కొనుండు, 
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ధర్యమును వదలకుండు, పరమసమ్ము్ధిని పొందెదరు.” 

అట్లు కథ వుడు వలుకు చుండ నూధ్యుందిన సవన 

కాలను కాంగా ఆయనభార్యలు దతయేవు త్రికలు అదిత్యాదులు 

వచ్చిరి. వారు నమస్కరించిన మయాదులను దీవించి భర్త 

యొక్క మాధ్యాహ్న కాజ్ఞ లను నెబివెర్చి, ఉన్నట్టి సమయ 

ములో ఆ మవాోమునిని దర్శించుటకు ఇంద్రుడు లోకపాల 

సమేతముగా వచ్చెను. ఇంద్రుడు సభార్యుం డయిన కళ్ళోవునికి 

నమస్క_రించి తాను మయాదులచే నమస్కారనులు గొని 

సూర్య పృభునివైవు రోషముతొో చూచుచు మయుని ఈచిన్న 
వాడు విద్యాధరచక్రవ _ర్హి పదమును అభిలషించినాండు గదా? 

ఎఅుంగుదును ఎలుంగుదును. ఇత. చేల అంత స్వల్పముతో నే 
తుష్టి వాందినాండు ? వంద్రత్వమునె యేల కోర(డు * అని 

యడిగెను. * బేవరాజూ, పర మేళ్వరునిచే ఆ యిం దృత్టము నీకును 

ఈ ఖేచరత్వను పతనికిని నిర్దయింవంబడినవి.' అని మయుండు 

పలికెను. ఆమాటకు కోపముతో నవ్వుచు ఇంద్రుండు “సు 

లతుణుం డైన యితనియాకృతికి ఆ ఖేచరవదము అత్యల్బము 

గదా.’ అనెను. “శ్రుతశర్శ ఖేచరేం దృతమునకు తగి యుం 

డయా ఇతనియాకృతి ఇంద్రత్వమునకు తగనే తగును నుమా’ 

అని మయుండు చెప్పెను. అందులకు అంద్రు,ంయు కోవించి 

జాయుధము నెత్తి లేచెను. అంతట కళ్యవ 
Cy 

ముని కోపవుంకారము చేనెను. దితార్థదులు చీచీ యనుచు 

మయునిమిందికి వ 
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కోవముచే మొగము లెజ్జచేనికొనిరి. అంతట శావభయముచే 

ఇంద్రుండు ఆయుధము నుపసంహరించి కూర్చుండెను. 

సభార్య్యుని ఆసురాసుక జనకుని క శ్యవమునిని పాద(వణ 

తుం రై యింధ్రుండు వసన్నునిం జేసీ కృ తాంజలి మై యిట్లు 
9 క ఉద / విన్నవించుకొ నెను --- సా్వామిా, నను శ్రుతశర్మకు ఇచ్చిన 

విద్యాధ రాధి రాజత్వమును హరించుటకు ఈ సూర్య్యవభుండు 

ఉద్యుమించుచున్నా.డు. సర్భ(పకారముల -ఈమయు:డు వానినే 

దానిని సాధింవం జూచుచున్నా (డు. అందులకు భార్యాసహితుం 

డై మవశ+ీముని *“మఘనుండా, శ్రుతళర్మ నీకు ఇష్టుడు, 

సూరని(పభు(డు ఈశ్వరునికి ఇష్టుడు. అతనియిచ్చ తప్పదు. 

అతండె మయుని యతళ్న్సంపు మని యాజ్ఞావించినాండు. ఈవిష 

యములో మ-మునియందు ఏమి యవరాధ మున్నదో నీవే 

చెప్పుము. ఇతండు ధర నిరతు(డు, జ్ఞాన విజ్ఞాన సంవన్ను (శు, 

గుర్మువణతుండు, వీనిని చెనకియుంటి వేని మాకోథాగ్ని నిన్ను 

ఇప్పటికి భస్తీ కరించియే యుండును. ఇతని మందికి నీకు శ్రి 

లేదు ఇతని (పభావమును ఎలుంగవా ? ఇట్లు ముని సభార్యు( 

డయి పలుకగా ఇంద్రుడు లజ్ఞా ఛయాన్విడుం డై తలవాంచి 

8 అ యుండెను. అంతట ఆ శ్రుతశర్శ ఎట్టివాడ తెచ్చి చూపు మని 

అదిత్ యడిగెను. వంటనే శృక్కుడు మాతలిని పంపి శీత 

శర్మసు రప్పించెను. వినతుం. డయిన యతనిని, సూర్య, వభుని, 

చూచి, కళ్యపుని ఆయిరువరలో ఎవండు రూవలత, ణాధికుండో 

49 
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చెప్పు మని భార్యలు అడిగిరి. “ఇతనికి కాడు గదా ఇతని 

సచివునికి కూడ శ్రుతశర్మ సమానుడు కాండు, సాటిలేని 

యితనికి సమానుం డె ట్లగును? సూర్య వభుని రూప లతు,ణములు 

దిన్ఫములు. _ దాన్నివభావముచే ఇంద్రత్వ మైనను ఇతనికి 

యత్నించిన సిద్ధించును. అని కళ్యవమవోముని వచించెను. అంద 

లును “బాగు బాగు అని యామాటను శ్రద్ధతో గృహించిరి. 

కన్ స్టిపముని ఇంద్రుడు వినుచుండంగా  మయునికి ఇట్లు 

వర మిచ్చెనుః“వు త్ర క్కా ఇంధ్రుడు నీవె ఆయుధ మె ర్త 

వచ్చినను నీవు నిర్వ కారుండ వై యుంటివి గదా, అందువలన 

నీను అజరామరుండవు నజమయాంగుండవు అతతుండనును 

అయితివి. మవోసత్తు్య లైన యీనునీథ సూర్య(వభులు కూడ 

నీకు సమానులును శత్రువర్ణమునకు అజయ్యులును అణనుదురు., 

శరత్కాల చం ద్ర కాంతి యయిన యూీూనాకుమారుండు సువా 

సుండు ఆప ద్రా, త్రులయందు తలంచినమాత్రా,న వచ్చి మోకు 

తోడ్పడును.’ ఇట్లు మహాముని చెప్పగా ఆయనభార్యలును 

బుషులును లోకపాలురును ఆందటును సభలో మయాదులకు 

వరము లిచ్చిరి. అంతట అదితి శ క్రునితో “ఇంద్రా ఈ 

యవినయము మానుము, మయుని (వసన్నునిం చేసికొనుము. 

ఇతనికి ఇప్పుడు కలిగిన సద్వరములు చూడగా నీకు వినయ 

ఫలము తెలియ లేదా? అని "హెచ్చరించెను. ఆమాట విని 
ఎఇ అ a జో ఇంద్రుడు మయుని శేలు పట్టుకోని సంభావించెను. సూర 
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(వభాభిభూతుం డై క్రుతశర్శ్మయు వగలిటిచంద్రునిన లె నారును. 

ఇంద్రుడు సురాసురగురువును ఆకశ రిపమవోమునిని సకల లోక 

పాలక సమేతుం డై నమస్కరించి వచ్చిన దారినే పోయెను. 
ర 

నముయాదులు మునివరుని యాజ్ఞ పొంది (పకృత కార్య నిష శె 
ఠా Ce Os 

ఆ శృమమునుండి వెడలిరి. 

3 _న తరంగము. 
క్ర 

సూర్య పృభుండు | శుతశర్శ తో పోర సమకట్టుట. 

పన్గుట కశ్యపాశృవముమునుండ్కి మయ సునీథ సూర్య 
= WU 

(పభులు తమ మిత్ర, బాంధవు వైన ఆ"జులబ్బందము. సూర్య 

(పభునిశై కనువెట్టుకొనియున్న యామైరావల చంద్ర భాగాసం 

గమమునకు పోయిరి. మరల వచ్చిన సూర్య[పభుని చూచి యీ 
రాజులు ఏడ్చుచు విష్ణు లై మరణోన్తుఖు లై లేచిరి. చంద్ర 

(వభుండు అగపడనందున వారికి ఈదుఃఖము కలిగిన దని తలంచి 

సూరస్థిపభు(డు జరిగిననవృ త్లాంతే మంతయు వారికి చెప్పెను, 

అప్పటికిని వారు దుఃఖతులు గానే యుండిరి. నూర వ్రవభుండు 

అడుగంగా అతని భార్యలను శ్రుతశ రృ హరించుటయు ఆయవ 

మానముచేత తమరు దేహత్యాగము చనకోన నిశ్చయించు 

కొనుటయు దివ్యవాణి తమ్ము ఆ(వయత్న మునుండి మాన్ను 
రీ న్ 

టయు ఎట్టకేలకు విన్నవించిరి. అంతట కోపా వేళముచేత 
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సూర్య ప్రభుండు “బ్రహ్మాది దేవత లందటు అడ్డవడి రఖీంప 

వచ్చినను నిశ్చయము గా నను పరో ప ఈ కపటు 

ప్రాగల్భ్యము కలవానిని ఆ శథుని శు శూతశర్శను నిర్ణూలము 

చేయవలనీనదియ * యని (పతిజ్ఞ చేసీ ఆతనిమోందికి వడలు 

వాడై, వెంటనే గణకులు ఏడవదినమందు మంచిలగ ము నిర్ల 

యింవంగా, ఆలగ్న మున బయలుదేటుటకు నిశ్చయించుకొనెను 

విజయార్థము పయనము సమకట్టి యున్న యా సూర్య వభుని 

మణియు దృఢథఢపజీచి మయుం డి ట్లనియె నిశ్చయముగా 

నీవు విజయమునకు పోనువాండ వే యెని చెప్పెదను వినుము. 

ఆకాలములో నేనే మాయను |పయోగించి నీ పియలను గ్ని 

పోయి పాతాళములో దాంచితిని. అట్లయిన నీవు త్వరగా 

విజ యోద్యమము చేయుదు వని. గాలి తోడ్పడిన మండినట్లు 

అగ్ని స్వయముగా మండదు గదా. కనుక పాతాళమునకు 

పోదము రా, నీప్రియలను నీకు భబూవెదను* మయు. డిట్లు 

చెవ్చంగా అచటి యా! మిగుల సంతోషించిరి. అంతట 

ఆ మొదటి బిలముగుండనే అందటును మయాసురునివెంబడి 

నాలవపాతాళమునకుం బోయిరి. 

అచట నొక పడుకటిల్లు తెజుచి మయుండు అం దున్న 

మదననేనాది ఛార ఫ్ట్లను సూర్య వభునికి సమర్పించెను. వారిని 

అసుకాత్మజ లయిన తన యితర భార్యలను గ్ర గ హించి సూర్య 

కు. మయునిబోధన చే (పన్లోదుని దర్శింప బోయెను, 
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(వభునికి లభించినవరము లన్నిటిని మయునివలన విని [వవ్లో 

దుండు తనకు [(పణమిసప్లీన సూర్య(పభునియొక్క._ సత్త ఏమును 

పరీథీ,౦చువాండై అతనిమిాం3కి క త్లిదూసికొని పోయి, కోథా 

వెళ మభినయించుచు, “ఓరి దురాచారుండా, వింటిని జుమా 

నాయన్న సంపాదించిన పం_డ్రెండుగుసు కన్యలను నీవు హరించి 

తివి. అందునకై నిన్ను చంవదసు చూడు.” అనుచు పై 

కొనెను, ఆమాటకు వికృతి నొందకయే యతనిని చూచుచు 

సూర్య వ్రభుండు “నాళరీరము నీయధీనము. అవినీతుని నన్ను 

దండింపుము ’ అనెను. అ ట్లతండు వపలుకంగా నవ్వి వవోదుండు 

కనుగొంటిని నిన్ను, నీకు గర్వము లేశ మయినను లేదు: 

వరము వేడుము మెచ్చుకొంటిని. ” అనెను. సూర్య ప్రభుండు 

వల్లై యని గురుభ కియు శేంకరభ క్లియు వర మడిగెను,. 

అందుల కందటు సంతో షించుచుండయగా ధ్ర న్లోదుడు యామిని 

యను తనరెండవకొమారితను కూడ అతనికి ఇచ్చెను. సవో 

యులనుగా తన కుమూసులలో ఇద్దబిను ఇచ్చెను. 

పెట నా రందజుతోను సూర్య ప్రృభుండు అమోలుని 

యొద్దకు పోయెను. అతండును వరప్రా్పి విని సంతోషించి, 
సూర్య పృభునికి తన శెండవకూంతును సుఖావతిని, సావాయ్యా 

ర్థము ఇ్రరువురు కుమారులను ఇచ్చెను. పిమ్మట కడము యసు 

రాథశ్వరులను గూడ సావాయ్యార్థము దర్శించుచు సూర్యు 

వ్రభుండు ఆభార్యలతో ఆదినము అచటనే గడవెను. సునీథ 
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భార్యలు ముగ్గురును రాజకన్య లయిన తనభార్యలును గ ర్భిణు 

లయి రని సూర్యు వ్ర భుండు మయాదులగోష్టి నుండ6గా తెలియ 

వచ్చినది. వారిని దోహద మడుగంగా అందటును మవాయుద్ధము 

చూడం దవకు కోరిక యని పలికిరి. అందులకు సంతోషించి 

మయుండు “ఆహా! పూర్వము హతు లయిన యసురులు వీరి 

గర్భములయం దున్నారు. కనుకనే వీరికి వట్టి కోరిక గలిగినది.” 

అని చెప్పెను. ఈరీతిని ఆటు దినములు గడచినవి. ఏడవ దిన 

మందు సూర్య ప భాదు లందటును భార్యాయుక్షులె పాతాళము 

వెలువడిరి. వారికి విఘ్నార్థము శత్రువులు వ్రృయోగించిన 

యుత్వ్పాతమాయసు చింతితోవనతుం డై సువాసకుమూరుండు 

నాశము చేసెను. 

పిమ్వట మయునిబోధనచేత చంద పభ వుత్తుని శిశువును 

రత్న వ భుని వృథ్వ రాజ్యమునకు అభి పేకము చేని అందటును 

భూతాననవిమాన మెక్కి గంగాతీర తపోవనమందు సుమేరు 

డను విద్యాధ-రం ద్రుని నివాసమునకు పోయిరి. మయునివలన 

సకల వృత్తాంతమును విని శంకెరునియానతిని స్మ రించుకొన్న 

వాం డ్రై సుమేరువు మెత్తికై వచ్చినవీరిని సత్క_రించెను. ఆదేశ 

మందే ఉండి సూర్య ప్రభాదులు తమ తమ సైన్యమును బంధు 

మిత్రు లను సంపూర్ణముగా రావించుకొెనిరి. మొదట, సూర్యు 

ప్రభుని మామల కొమరులు మయునియాజ్ఞ చే విద్యలను సాధించి 

సప్రయత్ను లై యున్న వారు వచ్చిరి. ఆ హరిభటాదులు పదు 
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నల్వురలో ఒక నొకనితోను పదివేల రథములు ఇరువదివేల 

కాల్బలమును వచ్చినది. పిమ్మట సంకేత మెటింగి సూర్య ప్రభుని 

మాములు, నూమవంక వాండ్రు, వతరబంధువులున్తు అగు దైత్య 

దానవులు వచ్చిరి. హృస్టరోనుండు, మనోామాయుండు, సింహా 

దంష్ట్ర (డు, వ్ర, కంపవనుండు, తంతుకచ్చుండు, దురారోహూుుండు, 

సువమూయుండు, వజృపంజరుండు, ధూమశేతుంకు, వ్రృమథనుండు, 

వికటాతుడు, మొవలగువాగు అనేకులు స ప్పపాతాళముల 

నుండియు వచ్చిరి, డెబ్బది వెల రథములతో ఒకు, ఎనుబది 

వేలతో మణటియొక (డు, అటువది వేలతో వంకొకండు ముప్పది 

వేలతో ఒకడు, అందబలోను తక్కు_వ వాడు వదిపేలతోను 

వచ్చిరి. ఒకనికి కాల్బలము మూండ్ లశులు మటణియొకనికి 

రెండులశులు, ఒకనికి లక్ష, అధమునికి అరలతు. ఇశ్లే ఒక్కొ 

క్క_నికి వానికి తగిన ఏనుగులదండు గుజ్జపుదండును వచ్చెను. 

వీమ్వట మయ సునీథుల సైన్యము అసంఖ్యముగా వచ్చెను. 

సూర్య ప్రభుని సొంతబలమును 'లెక్కలేనిని వచ్చెను. అశ్ళే 

వసుదతాదిరాజులదియు సుమేరువుదియు వచ్చెను. 

వీష్గట మయాసురుఃడు చింతితాగతుని సువాసకుమా 

రుని సూర్య ప భాగిసహితుం డై “స్వామీ, ఈనైన్యము చెదరి 

యున్నది ఇంత యని యొకమాబుగా అగపడదు. ఒక్క_:నరాపు 

లోనే ఇడి యంతయు వ్యావించి వచోట అగవడంగలదు ? సెల 

విమ్హు, * అని యడిగెను. “ఇచటికి యోజనమా త్రదూరమున 
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కలాప్రగ్రామ మనువేరి ప్రదేశ మున్నది. అచట నిలిపి యీ 

బలము నంతయు ఒక్కదృష్టిలో నే చూడవచ్చును. ' అని 
ర 

మునికుమూరుండు. పలికెను. అంతట అందటును ఆకువమూరుని 

సుమేరువును వెంటంగొని కలాప గా, మమునకు పోయిరి అచట 

ఉన్న తస్థానస్థతు ౨ సమూ పెర్వేఅుగా అనునులనేనలను రాజుల 

నేనలను నిలిపి చూచిరి. అపుడు సుమేరును పలికెను. శ్రుత 

కోరకు బలము ఎక్కువ. అతని వతములో నూటయుక్కరు 

విద్య్యాధ రాధీశే(రులు ఉన్నాను. వారిలో టకొంకతుసు 

ముప్పదియిద్దటు రాజులకు అధిపతి. కానివ్వు, వారిలో కొంద 

అను భీదోపాయనుచే నీతో చేర్చెదను. అందులశై చెపు 
Nea ర్ స ఖై ప్రాతఃక లమున వల్మికనావముక మయిన వ, దేశమునకు పోవు 

దము. జేపు తిథి ఫాల్దున బహుళవమ్షూసష్టమి గదా. నాయ 

అచట చకవ ర్హిలశీణ మయినయొక యములపొది యుత్పన్న 
Kad: ఆలీ 

మగును. దానిశై అచటికి నాండు విద్యాధరులు పోఫుదురు” 

నూర్య ప భుండు దివ్యతూ ణేరమును సాధించుట. 

అందటును ఆదినము సైన్య సంవిథానములో. గడవి 

మణునాంటి యుదయమున రథ బల సమేతులై వల్మికమునకు 
పోయి అచట హిమవంతముయొక్క_ దతుణసానువున సైన్య 

ఘోషముతోో విడిసీరి. అచటికి విద్యాధ రేశులు అనేకులు వచ్చి, 

కుండములలో అగ్నిని జ్వలింపం చేని ఫొందలు హోమమును 

రొందటు జపమును ఆరంభించిరి. సూర్య పభు(డును గొప్ప 
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వహ్నికుండము చేసెను. అందు అతనివిద్యా ప్ర భావముచే 

అగ్ని స్వయముగా జ్వలింవ సాగెను. దానిని మాడా సుమేరు 

వునకు తుష్టియు విడ్యాధరులకు మత్సరమును కలిగినవి. వారిలో 

ఒకం డిట్లనియె._చీ! సుమేరూ, విద్యాధ రేం దృతను మాని నీవు 

భూమిగోచరుని ఈ సూర్యుప్ర భుని అనువ_ర్లించుచున్నావు !' 

ఆమాట విని సుమేరువు వానిని కోపముతో పపరించెను 

పాని పరు సూర్య ప్రభుం డడుగంగా “భీముం డని యొక విద్యా 

x ఖారారు ప న సః హక ధరుడు గలడు. వానిఖా రను బృహా కామించెను బహాకు 

వండు జని ంచినాండు. రహస్యముగా బృహాకు పుట్టినాశు 
= లి లు 

అస్య జన వ్ అ అద అ క కావున బృహగుస్తు డని వీనికి వేరు. కనుక తన పుట్టుకకు 

తగినట్లు విండు పలికినాంశు. అని చెప్పి సుమేరువ్రు తానును ఒక 

యగ్నికుండమును ఛెనెను. నూర్య్యవభుండును అతండును 

అగ్నిలో హోమము వనీరి వుణములో భూమిలోని 

బొక్క_సుండి అతిభయంకర మమున మవహాజగర మొకటి లేచి 

నది. సుమేవువుచే నింపతుం డయిన యా బ్రృహాగువ్వండు దానిని 

పట్టం టను గెతెను._ ఆయజగరముయొక్క_ బుస వానిని ఎండిన 

యాకుపుం బోలె కొనిపోయి నూటు బారల దూరమున పాటు 

[ వ చెను. అంతట తేజః ప్రభుం డను. విద్యాధ రాధీశుడు దానిని 

వట్టవచ్చి మొదటివానిగతనే పొందెను. వీవుట దుష్టదమనుం 
(98) —రే 6 

డను విద్యాధరాధీశ్ళరుడు వచ్చి ఆ యిద్దజవ లెనే దూరమున 

పడెను. విరూపాక్వుం డనెడు విద్యాధరుండు వచ్చి దాని 
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బుసకు గడ్డిపరకవలె కొట్టుకొని పోయి దూరమున పజెను. 
అంగారక విజ్బంభకు లనెడు రాజులు రాణా అది వారిని 

దూరమునకు డూందివైచివది. ఈ, కారము (కృవుముగా విద్యా 

ధరాధీశు లందటును దానిఫ్తూత్కారమువే దూరముగాంబడి 

రాతిదెబ్బలచే చూర్దీకృతము లయిన బేహములతోే ఎట్టకేలకు 

'లేచిపోయిరి. అంతట శ్రుతశర్మ గర్వముచే ఆసర్పమును పట్ట 

వాడై వచ్చి ఇతరులవలెనె శ్వాసవాయునుజే దూరమునం 

బడెను. సమావమందే వడి లెచి మరల వచ్చి బుసచేత మజీయూ 

దూరమున పోయి నేలంబడెను. ఈప్ప కారము ఒడ లంతయు 

నలిగి శ్రుతళర్మ విలముం డై లేవంగా ఆపామును బట్టుటకు 

సుమేరునవు సూర్య్యవభుని ప్రేరించెను. “మాడుడు చూడుడు ! 

ఆజగరమును వట్టుటకు వీండును లేచినాండు ! ఆహో! మను 

ష్యులు కో(తులవంటి వారు, బు లేనివారు ఇతరులు ఏమి 

చేయగా మూాతురో దానిని అనుకరింతురు. * అని విద్యా 

ధరులు సూర్య ప్రభుని పరిహసించిరి. నన చున్న యా విద్యా 

ధరులను లత పెట్టక సూర్య(వభు(డు పోయి అజగరమును 

నోరు పట్టి బిలమునుండి పైకి లాగాను. తక్టణమే ఆసర్బము 

ఉ_ర్హమ మయిన యమ్లులపాది యాయెను, సూరష్థపభుని 

యాదలను ఆకాశమునుండి వువ్వులవాన గురినెను. “సూర్య 

(వభ్యా నీకు ఈ యహీయ తూణరత్నము నీద్ధించినది. దీనిని 

పుచ్చుళొమ్ము” అని యాకాళమునుండి యళరిరవాణి ఘోషిం 
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చెను. అంతట విద్యాధరులు ఖిన్ను లైరి. సూర్య(పభుఃడు 

తూణమును వుచ్చుకొనెను. మయ సునీథ సుమేరులు సమ్మో 

దము నొందిరి. శ్రుతళర్మ విద్వ్యాధరబలమును వెంటంగొని వడలి 

పోంగా అతనిదూత వచ్చి సూర్య వభునితో 'సూర్యవభుండా, 

శ్రీమంతుండు శ్రుతళర్మ నీవు బ్రదుకం గోరిన వాండ వేని యా 

యముల పొదిని తనకు 9 మని నీకు ఆజ్ఞావించుచున్నా (డు ”* అని 
శ శ్ హ్హ 

వ్పెను. సూర్య [పభు(డు ఇట్లు బదులు వెవ్పెను.._ “దూ తా 

అతని శరీరమే నాబాణములచే ఆవృతమై అతనికి తూణ మగు 

నని చెప్పుము. ఈ ప్రతిసందేళము గొని దూత మరలి పోంగా 

అందటు శ్రుతశర్మ యొక్క యా రభస వచనమునకు నన్విరి. 

సు మేనును సూర్య్యవభుని కవుంగిలించి “ఆవో, శిన్చుని వాక నము 

ఫలించినది. సంశయము లేదు. ఈ తూణరత్నము నిగ్టించి 

నందున నీకు చక్రవ్సిత్వము సిద్ధించిన టె. నుంక రమ్ము, నిరా 

కులుడ వై ధనూరత్నమును సాధింతువు గాని.” అనెను. 

సూర్య పృభుడు ధనూరత్నమును సాధించుట. 

ఇట్లు సుమేరునివలన విని నూర్య్యవభాదు లందలును, 

అతండే ముందు నడువంగా, అటనుండి  హేవమకూటమునకు 

పోయి దాని యుత్తర పార్మ మందు మానస సరోవరమును 

సముద్రనిర్థాణార్థ మైన బ్రహ్మదేవుని వర్లకముంబోని డానిని 

చేరిరి. అందు జల é డ లాడుచున్న దివ్యాంగనల ముఖములు 

వికసించియున్న కనక కమలములవలన తెలియ  రాకుండెను, 
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ఆసరస్సుయొక్క_ సొంవును వారు చూచు చుండగా అచటికి 

(శ్రతేశ్ రందులు కూడ వచ్చిరి. అంతట సూర్య వభాదులు 

అచట ఘృ తాంబుజములతో ఫూోమమును  ఆరంఖించిరి. 

వణములో భయంకర మయిన మేఘము ఒకటి ఆసరస్సు 

నుండి లేచి ఆకాశమును ఆవరించి మహావగ్గము కురిసెను, 

మేఘము నడుమనుండ్ నల్లసాము ఒకటి రాలెను. సుమేరువు 

ఊాచ్చరిందంగా సూర్య వభుయి లేచి జాసన్ పట్టి ష్ జను. 

అంతట ఆస్పోము ధను స్పాయెను అది ధనుస్సు కాగానే 

ఆమేఘమునుండి మజీయొక నాగము పడెను. దాని విషాగ్ను 

లకు భయవడి విడ్యాధరు లందటును పాటీపోయిరి. దానిని 

ముసువటివలెనే సూర్య(వభుఃడు పట్టుకొనెను అదియు ధను 

రుణ వమూయొను “సూర్యపభుండా, అమితబల మయిన యా 

ధనుస్సు నీకు రం అ చ్చెద్య మయిన యూగుణమును 

త - కో 3 నిస్టంచినది. ఈ రెండురత్న ములను గ్ హింపుము.* అని ఆకాశ 

వాణ వలీ కేను. వుష్పృవర్షి ము గురినెను సూరి వభుంయ సుణ 

యు_క్రమయిన యాధనుస్సును గ పాంచెను. శ్రుతళర్శ దుఃఖతుం 

డయి అనుచరనమేతు. డై తపోవనమునకు పోయెను. మయా 
జల 9 జ ర దులు అందటు సంతోషించిరి. ధనుస్పుయొక్క వుట్టుకను 

మయాదులు అడుగంగా సుమెరుం డి ట్లనియె..__ 

వయస్యులు దివ్యధనువులను సాధించుట. 

“అయ్యా, ఇచట బొంగు వెదుళ్ల యడవి గొప్పది యొకటి 



సూర్య ప్రభుండు -మోహినీ పరిఐ గ్లినులను సాధించుట. 73] 

యున్న ది. అందునుండి కొట్ర లెచ్చి యీసరస్పులో వై చిన 

వెదుళ్లు గొప్ప దివ్య ధనుస్సులు అగును వానిని ఫూర్వము 

దేవతలు అసు్ఫులు గంధర్వులు విద్యాభరో_త్తములును 

సాధించిరి వాని నామధేయములు వేబువెబు. అమృతబలము 

లను పెరిచక్షనంర్తి ధనుస్సులను ఇందు సురలు వెట్టి యుండిరి, 

అవి పుణ్యాత్తులకు భవిహ్యచ్చ కవరు లగుకొందబికు ఈళ్వ 

శేచ్చచే ఇట్టి శేశములచే లభించును. అట్టి యీ మహాధనుస్సు 

సూర్య పభునికి సిద్ధించినది. ఇతని వయస్యులును తమకు తమకు. 

దగిన యీధనువ్రలను సాధింతురు గాక. సిద్ధవిద్యు లయిన యీ 

వీరులకు వీనిని సాధించుటకు యోగ్యత కలదు. ఇప్పటికిని అవి 

'యోగవ్యులకు తగినట్లు సిద్ధించును. i సూర్యవభునివలన అట్లు 

విని సూర్య(వభుని వయన్యులు పృభాసాదులు ఆకీచకవనమునకు 

పోయి తద్రతుకుం డయిన చండదండు. డనురాజును కొట్టి 

వెదుళ్లను అెచ్చి ఆసరస్సులో వడవైచి ఆతీరమందు ఉవవనీంచి 
జవహోవుములు చేయుచుండిరి. ఏడుదినములలో వారికి 

ధనుస్సులు నిద్దించినవి. వారు వచ్చి సిద్ధిని తేలుషయగా నయా 

దులతో నూర్యప్రభుఃడు సుమేరునితపోవనమునకు పోయెను. 

నూర్య పృభుడు మోహినీ పరివర్షినులను సాధించుట, 

అచట సు మేరువు సూర్య వభునితో ని ట్రనియె: (న్స 

మిత్రు లు అజయ్యుని చండదండుని జయించుట అద్భుతముగా 

నున్నది. అతనియొద్ద మోహీని యనువిద్య యున్నది. దానిచే 
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అతడు దుర్భయుండు. దానిని అతడు నిశ్చయముగా వథాన 

శత్రువ నయిన నీకొజకు దాంచి యున్నాండు. కనుక నే అతండు 

దానిని నీవయస్యులమిందికి ఇప్పుడు పృయోగింప లేదు. అది 

ఒకవర్యాయ మే అతనికి ఫలించును, మరల నురల పలింవదు. 

అతడు వూర్వము దానిని తత్సభావ పరీక్షార్ణము ప్రయో 

గించెను. అంతట గురువు కోపించి అతనికి అట్లు శావమిచ్చెను. 

-ఈవిద్య లయొక్క_ వ్ర భానము దురాసదను. అంధుల కారణము 

మహానుభావుని మయుని అడుగుము. ఈయన యెదుట నేనేమి 

చెప్పగలను? సూర్యునియదుట దీపము ఎట్టిది ?' 

మయు. డి ట్లనియె సత్యము చెప్పినాడు సుమేరువు. 
౧ ఉ 

నేను సరగృహముగా చెవ్పెద నిను. అవ్య క్రమునుండి ఆ యా 
శ_క్ష్యనుళ కులు పుట్టును అందుండి పాణ అనునాదము పుట్టి 

బిందుమార్లమును వారది పరతత్త్వ కళాన్విత మయి విద్యాది 

మంత్రతమును పాందును. ఆమం త్రవిద్యలను ఎలుంగుట 'చేం 

గాని తవస్సుచేంగాని శద్ధాజ్ఞ చేంగాని సిద్ధిపాందిన వారిమహిమ 

దురతికృమముగా నుండును, పుత్రా, నీకు అన్ని విద్యలు 

నీదించినవి గాని రెండుమా, తము లేవు. మోహినీ పరివ గనీ 
థి WU ఆ 

విద్యలు నీకు తెలియవు. అవి యాజ్ఞ్య్యవల్కు్యనియొద్ద నున్నవి. 

ఆయనయొద్దకు పోయి వేయము. 

అంతట సూర్యు ప్ర భుండు ఆమహర్షి యొద్దకు పోయెను. 

ఆయన అతనిని పాములమడుగులో ఏడుదినములు, అగ్ని 
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మధ్యములో మూండుదినములు,ఉంచి తపస్సు చేయించెను. వడు 

దినములు పాముకాటులు సహించిన వీవ్యట మోహానీ విద్యను: 

మూండు దినములు అన్నీ దాహమును సహాంచిన పిమ్మట వివరి 

క _ర్తినీవిద్యను, ఆముని యితనికి ఇచ్చెను. మునీంద్రుడు 

వ్రతనిని మరల అగ్ని కుండములో కు వృ వెళింపు మని ఆజ్టానీరచను. 

అశు ఇత(డును చేనెను తేల్భ a సూరి ప ప్రభునికడకు 

ఆకాశ గామి యగు మవేోపద్ద క వచ్చెను. డాని 

యందు నానారూప మహారత్న వినిరితము లయిన నూట 

యెనిమిది రేకులును అన్ని నగరములును అలంకారములుగా 

సుర బన్ను. “తది త క్రృన_ర్తివిమానము ; నీకు స్టించినది. దీని 

నగరములలో నీయంతీఃపురములను ఉంపుము. అట్లు చేనీన 

వారు నీశత్రువులకు సాధ్యలు కానేరరు' అని ఆకాశమునుండి 

అశరీర వాణి పలికెను. అంత నతండు యాజ్ఞ వల్కు్యనికి వణ 

మిల్లీ గురుదక్షీణను వేర్కొని తన్ను కృ తార్జుని చయు మని 

ప్రార్థించెను. “నియభి పేక కాలమందు నన్ను తలంచుకొనుము, 

ఇదే దక్షణ. నీసై న్యమునొద్దకు పొమ్ము.” అని ముని యాన 

తిచ్చెను. అంతట మునికి నమస్కరించి ఆ విమానము నెక్కి 

నూర్య ప్రభుండు సుమేరు నివాసమునందలి తననై న్యము నొద్దకు 

పోయెను. అచట సిద్ధవిద్యావిమానుని ప్రతనిని చూచి వృత్తాం 

తమును ఇతనివలననే విని మయాదులు సంత్రోవభరితు శై రి, 
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శు తశర్శ కడకు దూత్యముః గ్ 
అంతట సునీథుండు సువాసకుమారుని స్మరిం చెను. అతండు 

వచ్చి మయాదులతోను రాజులతోను “అయ్యా, విమానమును 
అ అ ఐల, య విద్యలను అన్నియు సూర్య పృ భునికి నర గదా. మీరు 

ఇప్పటికిని శ త్రుజయవిషయమై యుదానిను లై యున్నా లేమి?” 
అనెను. అందులకు మయుడు “మారు చెప్పునది యు కము. 

ముందుగా దూతను వంవి, నీతిని (స్కయోగింతేము గాక.’ అని 

వలీ శెను. “అశ్ళే చేయ వచ్చును తష 'మేమి? ఈవ్రహస్తుని 

వంపుండు.. ఇతండు వ్రతిభావంతుండు, లా. గడుసు 

వా(డు, సహిష్షువు, సర్వ దూత గుణాన్వితుండు.! అని ముని 

కుమారుడు పలికెను. అందబును ఆమాటకు సంతోషించి 

rats! / ది న లం 9 : 

పోగానే సూర్య ప్రభుండు వారందణకు తాను కన్నకల యొకటి 

వ్చెను: 'ఈరా త్ర పెకువజామున స్వప్నములో మనల నంద 

అను గొప్పజల ప్రవాహము కొట్టుకొని పోవు చుండెను. అందు 

మనము మునులక నృత్యము చేయుచుంటిమి. అంత న్నాప్పవా 

హమును ఎదురుగాలి లేచి త్రీప్బీవై చినది. ఆసమయములో 

జ్వలిత తేజసుండు ఒక మవో పురుషుడు నునల నెత్తి నివ్వలో 

వై చెను; మనము కాల లేదు. ఇంతలో మేఘము వచ్చి నెత్తురు 

ప్రవాహముసు వర్షించినది. ఆప్రవాహము దిక్కుల నన్ని టిని 

ముంచినది అంతలో నేను మేలుకొంటిని. సువానకుమూరుం 
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డి ట్లనియెః ఈకల ఆయాసఫూర్వక మయిన యభ్యువయ 

మును సూచించుచున్నది. ఆ జలప్ర, వాహ కర యుగ్ధము, మును 

గక నీళ్ళలో కొట్టుకొనిపోవుచుండియు న్నర్తించుదు ఉండుట 

యే బైరన్హిము, దానిని మరలించిన వాయువు మోకు క రణ్యుం 

డయిన యొకరశు.కుడు, మి మైన జల _త్రేజుండు సాశ్రైచ్చం 

కరుడు, అతు మిమ్ము టో "వెయుట యుద్ధములో ప్రవ 

వెట్టుట. అంతట మేఘోదయ మగుట మోకు మరల భయము 

కలుగుట, ర_కవర్షను భయవినాశనము. దిక్కులు రక్తముతో 

నిండుట మోాకు వము హైశ్వేర రము స్వప్నము నానావిధము, 

అన్యార్థము, యథార్థము, అహౌార్థిము, అని. ఏది వంటనే 

అర్థమును సూచించునో అది అన్యార్థము, (పృ సన్న దేవ తాదేళ 

రూపమైన స్వవ్నను య థార్థ్యము, గాథా శుభ వచిం తొదికృతి 

మైన స్వవ్నము అపార్థము. మనస్సు రజోమూఢము బాహ్యార్థ 

విముఖమును అగుడు నిద్రావశ మున నున్న జంతువు నానాకార 

ణఇముబచే స్వప్నము కనును. అది కాలవిశేషమును బట్టి చిర 

ఫలమును శీ(ఘఫలమును సూచించును. రాత్ర్యంతదృష్ట మయిన 

యీస్యష్షము  శీఘ్రఫలమును ఇచ్చును” మునికుమారుండు 

ఇట్లు చెప్పణా సంతోషించి సూర్య ప్కభాదులు లేచి దినకృత్య 

ములను నిర్వ ర్రించిరి. 

్రింతలో ప్రహస్తుం ను శ్రతశర్మ యొద్దనుండి మరలి పచ్చి 

మయాదులతో య థావృత్తము నిట్లు నర్మించెనుు.---ోనెను 

త్౦ 
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శ్రటనుండి త్రికూటాచలమందలి యాబంగారప్రనగరికి త్రి కూట 

పతాకకు పోయితిని. అందు దాషర పాలక నివేదితుడనై పోయి 

ఆ యావిద్యాధ రాధిపతులు చుట్టునుం గొలువ గూర్చుండి 

యున్న శు శ్రుతశర సు మూచితిని. తండ డ్రియగు త్రీ కూట నేనుండును, 

వికృమళశ డీ దట తకు కక కక లయిన కూరు 

లును ఓలగంబున నుండిరి. నేను కూర్చుండి శృుతశర్శతో నిట్లు 
పలికితినిః “నన్ను ౨, నీ మంతుడు సూర్య ప్ప నీయొద్దకు స పంపి 

నాడు. ey కిట్లు చెప్పుచున్నా (డు! శంకరుని ప్రసాదమువే 

నేను విద్యలను రత్నములను భార్యలను తా సాధించి 

తిని. కనుక నీవు ఈవిద్యాథరేశ్ళరులతోో (గూడ వచ్చి నానైన్య 

ములో చేరవలనీనది. నేను విరోధులను నాశము చేయుదును, 

వ్రణతులను రతీంతును. నీవు తెలివి లేక సునీథతనయను కామ 

చూడామణిని హరించితివి గదా. ఆ కన్యను వదలుము,ు ఆవని 

నీకు అశుభము.’ నేను ఇట్లు పలుకగా అందటు కోపించి “మాకు 

గర్వముతో ఇట్లు సందేశము పంపువాండు వాం డెవడు? మను 

ష్యులకు ఇట్లు పంపును గాక. విద్యాధరుల కా మనసుష్యుమాత్రుం 

డయ్యును ఈవరాకుండు ఇట్లు సందేశము పంపును? ఈగర్వ 

మునకు వాండు నశించును.” అనిరి. దానిని విని నేను “ఏమి ఏమి! 

అతం డెవరో చెప్పెదను వినుండు. అతనిని మోకు చక్రవర్తినిగా 

శంకరుండు నిర్మి ౦చినాండు. మ రు డని శంకయేని, మనుష్యులు 

'దేవత్వమునుగూడ సాధించియున్నారు. విద్యాధరులు నమునుష్యు( 
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డయిన యతనివరా క్రమమును చూచియే యున్నారు. అతండు 

బ్రిచటికి వచ్చిన, మోకు నాశము కలుగును.’ అని వలుకంగా 

ఆసభ యంతయు వమోభము పొందెను. నన్ను చంపుటకు శత 

శ్ ధురంధరులు నామోాందికి వచ్చిరి. “మంచిది మోాశే "ర్య 

మెట్టిదోో చూచెదను రండి” అని నేను వవీకితిని. అంతట 

దామోదరుడు లేచి వారిని * ఇతడు దూత, బెహాణుండు; 

ఇతనిని చంహగూడదు * అని బోధించి నివారించెను అంతట 

వికృమళ క్రి నాతో 'దూశా, పోపో, నీస్వామినిం బోలె మమ్ము 

అందటును ఈశ్వ్యరుండె నిర్భించినాండు. కనుక అతండు తచటికి 

నచ్చును గాక, భూచెదము. అతనికి ఆతిథ్యము మేము చేయం 

గలము.” అని పలికెను నేను నవ్వుచు “ఆకాశ మెల్ల నా 

నించుచు వచ్చుచున్న  మేఘమును చూచువజకు హంసలు 

పద్మ వనములో సుఖముగా నుండి నాదము చేయుచుండును.” 

అని తిరస్కరించి లేచి వెడలి యిటకు వచ్చితిని.” 

రణదితు, 

ఇట్లు వ్ర హాస్తునివలన విని మయాదులు సంతోషించిరి. 

అంతట సూర్య ప్ర భాదులు యుద్ధోదో్యోగమును నిశ్చయించి 

రణదుర్శదు డయిన ప్రభౌసుని నేనాపతని చేనీరి. అందటును 

సువాసకుమానుని నిదేశమున ఆదినమే నియత వ్ర తులె రణదీక్ష 

వహాంచిరి. 
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విలాసినీ సమాగమము. 

రాత్రి సూర్య ప్రృభుండు వ్రతీళశయ్య్యాగృ్భృహోంతరంబున 

అని ద్రు డై శయనించి యుండగా అవూర్య మయిన యొక 

కన్యారత్న ము వచ్చెను. మంత్రులు నిద్రించుచుండిరి. సూర్య 

వ్రభుడు నిద్రితునివ లె నటించెను ఆమె యతని యొధకు నచ్చి 

6 జ చూ వెలితో ని ట్లనిమె. ని ద్రించుచున్నప్పుడే యితని విశ్రాంత 

విశాల మయిన రూవనోభ యి ట్లుండంగా మేలుకొని యున్న 

ప్పుడు ఎట్టిదిగా నుండునో గదా! ఇతనిని మేలుకొొలుప నక్కల 

లేదు. నాకౌతూహలము తీణీనది. నాహృదయమును మిక్కిలి 

అతనిమించ కట్టి ఏమి ప్రయోజనము ! ఇతనికి | శ్రుతశర తో 

యుద్ధము కలుగును గదా. అందు ఎననికి ఏమి కలుగునో 
ల ప ని | ఇం 

ఎవరికి తెలియును? రణీ త్పవము సూరుల బాణములు వ్యయ 

మగుటశె సంభవించును. అందు ఇతనికి జయము కలుగును 

గాక. పిముట మనము ెలిసికొందము. కామచూడాముణిని 

ఆకాళమార్షమునం బోవుచు చూచిన యితని హృదయమును 

నాబోంటిది ఎవతె రంజింపగలదు ?' సఖి యి ట్లనియె. 

'దండీ, నీ కేమి యితనియందు విర క్లీ గలిగినది? ఏమి చెప్పి 

తివి? ఎవడు కామచూడామణి మనస్సును హరించినాండో 

అతండు మణీ యొకతె అరుంధతియే మైనను దాని మనస్సును 

సారింవండా ? ఇతనికి యుద్ధములో మేలు కలుగు నని విద్యా 

ఆఅ fe ట్ర | వ్ర భావముచేత ఎటుంగవా! చక్రవ_ర్థి కాయా నునితనికి భార్య 
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లగుదు రని మిమ్ము గనార్చి సిద్ధులు చెప్పి యుండ లేదా? కామ 

మాడామణి, నీవు, సృవృ్రభయు ఒకగొ త్రమువారు. -ఈనడుమ'నే 

స్నుప్పభను ఇతండు వివాహ మాడియున్నా (డు. ఇ ట్లుండంగా 

వ్రతనీక యుద్ధములో అకల్యాణము ఎక్కుటిపి..! సద్ధవచనము 

అబద్ధ మగునా! సుప్రభ ఎననిచిత్తమును హరించినదో వాని 

చి తమును నీవు హరింవవా! వీవు ఆమెకంటి రూవపతివి. 
బావి 

ఆమె బంధు వని నీశేమయిన శెంకయేని అది యు కము గాదు. 

సతులకు భ ర్హకంలు బంధువు లేడు.” సఖ యిట్లు చెప్పగా 

విని ఆకన్యారత్నము పలికెను. “ఓజలీ, నీమాట సత్యము. 

నాకు ఇతరబంధువులతో * పని లేదు ఆర్యపుత్తు నికి యుద్ధములో 

జయము కలుగు నని యెజుంగుదును. ఇతనికి రత్నములు విద్య 

లును సద్ధించినవి. ఓవధులు మా త్ ము నింపలేదు. అందు 

చెత నామనస్సు శొంకాకుల మై యున్నది. అవి యన్నియు 

చం ద్ర పాదవర్వతమందు గుహలో నున్నవి, ఫు ణ్యాత్యుం డయిన 

చకవ 9కే అవి నీదించును. ఇతండు అచటికి పోయి సకలౌ 
9 థి క 

పషధులను సాధించునెడల తీ యుద్ధము సంభవించినను ఇతండు 
పరు "తీ శం శ. 7 9! అర జయించును ” అది యొళల్లు విని సూర్య ప్రభుండు వాస్ట్రజని దృను 

మాని ఆకన్యతో వినయముగా ని ట్లనియె.- ఓ మృగాత్వీ, 

నీవు నాయందు మిక్కిలి పక్షపాతమును మూనితివి. అళ్ల్లీ నేను 

అచటికి పోయెదను. నీను ఎవరవో చెప్పుము.’ అంత నామె 

అతడు సర్వము పినెనని లజ్జచే తల వాంచి యుండెను. సఖి 



790 క ఛాసరిత్సాగరము. లం, ౮. త. 3. 

యి టనియె.._ ఈమె విద్యాధ రేం దు డయిన సుమేరువు 

యొక్క తమ్ముని. కూతురు. ఈమె వేరు విలానిని; నిన్ను 

చూడం గాతూహలయై యిచటికి వచ్చినది. గ ఇంతమా త్రము 

చెప్పగానే విలానిని ఆచెలిని పోదము ర మని పిలిచి వెడలి 

పోయెను. 

ఓషధీ సాధనము, 

ఎవృట సూర్య ప యుండు తనమం గు సు లసు వఖభానాదులసు 

ల ఆమె పలికిన SE తెలివెను. తత్వాధ 

నార్ధము ఆవృతృొౌంతము మయ సునీథ సుమేరువులకు తేలుపు 

టకు యోగ్య్యుని వ్రహస్తుని పంవెను. వారు నచ్చి యంగీకరిం 

వంగా నూర్యప్రభుండు రాత్ర మంత్రు లతోయాడ చం నృ సాద 

పర్వతమునకు పోయొను. పోవుచుండగా వారిని దారిలో 

యత గుహ్యుక కూహ్తైండులు నానాయుథోద్యతు లై అడ్డిరి. 

వారిని కొందజను అస్త్రములచేత మూర్శితులసు చేనీయు, 

కొొందటును విద్య చే _స్థంభింపం దెనీ, సూర్య వ భాదులు చంద్ర 

పాదగిరికి పోయిరి అచట వీరు గువాద్యాషరము చేరంగానే 

విచిత త్రవికృతాననులు నంగరుని వ్రమథులు పచ్చి అడ్డవ డిరి. 

“వీరితో యుద్ధము చేయంగూడదు, చేసిన హర దేవునికి తు 

కలుగును. కనుక  ఆయనయుక్క అహో  శ్రరనామములతో 

ఆయనను. స్తుతీంతము ; అంత నాయన వర మిచ్చును ; అంతట 

బరు ప్రనన్ను లగుదురు. * అని యప్పుశు సువాసకుమూరు,డు 
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వారికి బోధించెను. అంతట అందటును హరుని స్తుతించిరి. 

(వమథులును స్వామిస్తుతిచే వనన్నులై వారి కి ట్లనిరి- 

“ఈగుహాను వదలితిమి, ఇందలి మహూషధులను గ్రృహింపుండు. 

వందు సూర్య ప్రభుండు స్వయముగా వ్ర పోంవంగూడదు. ప్కభొ 

సుయ ప్రవేశించునుగాక. ఇతనికి ఆవని సులువు. * ఆగణ 

వాక్యమునకు అందటును సంతోషించిరి అశ్లే ప్రభాసుండు 
వ్ర వెశింపగా ఆగుహా బద్ధాంభ కార మయ్యును ప్ర కాశభరిత 

మాయెను, మవాఘోరరూపులు రాతుసులు నలువురు కింక 

రులు లేచి (వణమిప్లే అతనిని (వవేశింప్రము అని పతీకిరి, (వవే 

సంచి ఏడు దివొషధులసు తెచ్చి (పభాసుడు వెలువడి వచ్చి 

సూర్య వభునిశి అచ్చెసు. ' సూర్య వభా, శవ్వుడు మహ 

పభావము లయిన యీ ఓషధులు ఏడు నీకు సీద్ధించినని.' 

అని ఆసమయమున ఆకాశ వాణి పలికెను. ఆవాణిని విని సూర్య 

(వభాదు లందటు సంతోషించి సుమె ర్వా శృమమందలి తమ 

సైన్యము నొద్దకు పోయిరి. అచ్చట సునీథుంయ సువాసకుమా 
రునీః “మున; సూరస్థివభుని మాని [పభాసుని (పపెశ పెట్టుటకు 

కారణ మేమి? ఇతనిని గుహలో కింకరులు సత్కరించుటకు 

కారణ మేమి? అని యడిగెను, మునికుమారుం డి ట్లనియె =... 

పృథొనుని ఫూర్వచరిశము, 

(బభాసుండు. సూర్మవభినికి అతిహిత కారి, అతడే 

ఇతడు, వీరికి భేదము లేదు. మజీయు శే ర్య,వఫావములలో 
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ప్రభానునికి సముడు లండు ఆగుహ ప్రాగ్ధన్మ సుకృతములచేత 
రతేనిది.  ఇతండు ఫ్రూర్యము ఎవండో చెన్చెదను వినుడు 

నముచి యని వూర్వము దానవ స్రెస్ట షుండు ఉండెను ఆదానవ 

నిరుడు శత్రువునకు సైతము “యాచించినవానిక బ్రియర్ధినిషి 
లేదు అతడు వపివేల సంవత్సరములు వాగు దాగి తపము 

చేని లోహళిలాకాష్టముల చే చావ కుండునట్టు బృహావలన 

నరము పాందేను వ్మట అనేక పరార్టియములు దేవెం ద్రుని 

జయించి తజుమం గొళ్ళను. అప్పుడు కళ్యవర్షి ఇతనిని ప్రార్ధించి 

'దెవతలతొొ ౦ధికి ఒడంఒణత్చెను ఆంకట నురాసురులు 

వైరము మాని కూడం బలికళొని పాలరముధ్రమును మంద 
రాడ్రితో తచ్చిరి అప్పుడు అచ్యుళ యుల పాలిక లత్మి |వభ్ళ 
తులును నముచిపాలికి ఉమౌ ళ్ళ గవ మలు గుటణ్బ్ణము యు, వచ్చి 

నవి ఇతం దేహునుకులు పెర్ళలుగా CE హా'దేవుంయు వచ్చిన 

వెబువెటు భాగములను సము ద్ర మును౦డ పచ్చిన వస్తువులను 

గృహాంచిరి మంఛాంతనుందు వచ్చిన యమృత మును దేవతలు 

హరింపంగా వారికిని ఆసురులకును ద్వెహ_ నూగంఛ నూయొసు 

వెంటనే జరిగిన యుద్ధములో ఏయు యసురులు సురల మడి 

సీరో వారిని ఉవచ్చైశ ఇ) వము ఆఘాణంచి బ్ర బఐ నెకించు చుంజెరు 

అందువలన ద్రైతేర్థిదానవులు దేవతలకు అజయ్యు లయిరి 

అంతట దుఃఖతుండై యున్న యింధద్రు,నిక ఏకాంతనుందు బృహ 

స్పతీ యిట్లు బోధించెను --నీకు ఒకకటే ఉవాయ మున్నది, 
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తత్ధ ణమే దానిని చేయుము నీవు పోయి నముచిని ఆ గుజ్జు 

ము నడుగుము. శృత్రువ వైనను నీవు యాచించిన అతడు 

గుణమును యిక మూాసంయయు. ఆజన సంచిత నుయిన దూత తౌ 
రత = 

క్పర్తిని పోంగొట్టుకొనడు. గురు విట్లు చెప్పంగా ఇంద్రుయు 

వంటనే చేవతలతొం. గూడ పోయి నముచిని ఆ గుజ్రిముసు 

యాచించెను. “నా యర్ ప రాబ్లుఖు( డయ. పోయు... ఆందు 

లోను వాసన్రుండా పోవును? నేను నముచి నె యితనిక గుల్ల 
య రో 

మునా ఇయ్యుకుందును ? లోకములలో నేసు చిరకాలము 

ఆర్జించి యున్న జాతృతా తాకి ర్తి వాడిపోవు నెడల, నానీరి యేల 

వా మేల?” అని ఆలోచించి ఆ మహానుభాన్రండు నముచి 
అగర్ లల య - aD 

శు కాచారుంలచే నివారశఇమాణు- డయుంను ఆహయనవతం స $ ట్టి 
సెముసు కం ద్రునికి ఇచ్చెను. హయమును గృహాంచి వినసస 

రతన ప్రుస్తుంచి కోస్తా దన్టివధుష్ధిని నముచిని వం ప్రి, సుతు వజ్రన్య 

మయిన గంగాఫేనముతో చంపెను. ఆవో సంసారములో 

ఈభోగతృష్ల ! దానివలన ఆకరి ంపంబడినవా రె దేవతలు కూడ 
వ యె 6౬. 

అనాచిత్యా! రులకు భయపడరు! దాని నెజ్గి నముచితట్లీ 
జాని స Mm 

va es 3 Grae 
సువు శో కసంతపు రొ చై చుఃఖకాంతి కోటకు అతడే నము 

nl 

చియే మరల నాగర్భమున బలవంతు డై పుటి యుదములో 

సర్వ దేవత లకును అజయ్యుండు అగును గాక అని సంకల్పము 

చేసెను. అంత నాయసురుఃడు ఆమె కడువున సర్వరత్నమ 

ళో 4 అగ గా లా ద వల" యు డై పుట్టి బలయోగము చేత ప్రబలుః డని వేర్కొనంబడెను, 
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అతండును తపస్సుచేసి యాచకులకు ప్రాణములను కూడ ఇచ్చు 

వాం డ్రై ఇంద్రుని నూబుమాటులు జయించెను. విమ్వట దేవ 

తలు ఆలోచించుకొని అతనియొద్దకు పోయి “మాకు పురుష 

మేథార్థము నీదెహను నిమ్ము’ అనీ యాచించిరి. అతండు శ త్రును 

లయినను వారికి తన దేహము నిచ్చెను. ఉదారులు (వొాణముల 

నయినను వదలుదురు గాని పర "జ్ఞుఖులను గా యాచకులను 

వదలరు గదా. అంతట దేవతలు పృబలదాననవ్రుని ఖండఖండ 

ములుగా తెగ నటీకిరి. అతడు మరల ఇవ్వుడు మనుష్యులోక్ 

ములో వ్రృఖాన రూపమున అవతరించి యున్నాడు. ఇతండు 

మొదట నముచి, సిమ్మటు పృబలు(డు, ఇవ్చుడు పృభాసు(డు. 

ఆవుణ్య్థ పృ భావముచేత శత్రువులకు అజయ్యుండు. ఈ యోషథి 

గుహా వ్రబలునిది, కనుకనే ఆది యితనిది. కింకర సమేతముగా 

వ్రతనికి వశ్య్య మై యున్నది. దాని క్రింద పాతాళమందు [వబలుని 

మందిర మున్న ది. ఆందు ఇతని ముఖ్య భారస్టలు స్వలంకృతలు 

పండ్రైండుగురు, వివిధరత్న ములు, నానాయుధనులు, చింతా 

మణి, లత యోధులు, అన్ని గుణములతో" ఉన్నారు. అది 

యంతరమ [వఐభఖెనునవ౨ ఫు రార్జీ తము,-ఈ్కవభాసుండు అట్టివాండు. 

ఇ్రితనియందు ఇది ఏమీ యద్భుతము ? ఇట్లు మునికుమారునివలన 

విని నూర్య్యవభ (వభ తులు మయ్మవఖాస స మేతు వై. రత్నాదు 

లను తెచ్చుకొనుట కె తళ్థ ణమే (పబల మందిగమునకు నడప 

న దైన బిలమార్లమునకు పోయిరి. [వభానుండు ఒక్కడే ఆ 



మూార్లమున(బోయి, తనఫూర్వ భార్యలను గృహించి,చింతామణిని 

గుజ్జములను యోధులను సకలధనమును కొని వచ్చి సూర్య 

;వభుని మిగుల సంతోషవెళ్చును. సూరి పభు(డు అఫీష్టనీ్ధి 

పాందినవాః దై మయ సనక [పభాస సుమేరు పభ్ళతులును 

రాజొలును వంట గా, శీఘ)ముగా తన నేనా సన్ని వెళమునకు 

పోయెను. ఆట ఆసుర న రాధిశ్వములు తమతమ యిండ్లకు 

పోంగా సూర్య పభుడు మరల రణదీవీతు. డై కుళాస్తర 

మందు ఆరా శ్రి, శేషమును గడపెను 

రో_వ తరంగము. 

క 
యుద్ధయా శ్ర, 

మటునా(శు _ప్రాతఃకాలమందు నూర్య్యవభుండు సుమెరు 

త పోవనమునుండి నైస్యములతో శ్ తశ ర్మమిందికి యుద్ధ 

మునకు వడలెను. అతని నివాస క త్రకాటాద్రి, కడకు 

పోయి అచటి యతనిబలమును తనబలముచే తఅుమంగొట్టించి 

అచట విడినెనుు. తడు అచట విడిసి సుమేరు మయా 

దులతోం గూడ కొలువు నీలి యుండగా [| కూ కుశుని ఎయొద్ద 

నుండి రాయబారి వచ్చి నిద్యాధ శేంద్రుం డయిన త 

వుతో ననియెః=_ శ్రుతశర్మ తండ్రి, యిట్లు నీకు సంబేశించు 

చున్నాండు. “దూరవుం దున్న నీకు మేము సత్కారము చేయ 

మైతిమి. ఇప్పుడు నీవు మాయింటికి అతిథులతో. గూడ 
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వచ్చితివి. కనుక మోకు ఇపుడు యథోచితముగా ఆతిథ్యము 

చేసెదము. * ఈ శతు, సందేశము విని సుమేరువు ఆ తరము 
7 -5 

చెప్పెను.-. “మంచిడి మావంటియతిథులు మీకు లభింపరు 

ఆతిథ్యము పరలోకమందుం గాదు, ఈలోకమంచదే ఫలీంచును. 

కనుక మేము సిద్ధముగా సున్నాము. ఆతథ్యము చేయవచ్చును.” 

అది నిని దూత తన _పభువునొద్దకు వా సంస, సూర్య వభాదులు 

ఎత్తునుండి పెర్వేజుగా విడినిన తమ సై న్యములను మూాచిరి, 

రథాది పృవిభాగము. 

సునీథుండు తన తండ్రి మయూసురుని తమ నై న్యము 

లోని రథాదచుల (పవిఖాగమును చెప్పు మనెను. వల్లె యని 

సర్వజ్ఞాం డయిన యాచాన పెంద్రుండు స్ లీతో మాపుచు 

ట్లు చెప్పం దొొడంగాను. “ఈసుబావువు, నిర్ధాతుండు, 

ముప్నికుండు, గోహలరుండు, (వలంబుండు,  [వమాథుండు, కంక 
లు ష్ ప 

టుండు, పింగళుడు, ససువశాదు లయిన యీరాజులును అర్ల 

రథులు. అంకురి, సవిశాలుండూ దండి భూషణ సోమిలులు, 

ఉన, త్తకుడు, దేవళర్త, పితృశర్త్య, కుమారకు(డును, హరిదణా 
తాచు డా డా = 

దులును అందటుసు పూర్త రథులు. [పకంపను(డు, దర్పితుండు, 

కుంఫీరుడు, మాత ్ రసౌలితుడు, మవోభటు(డు, ఆ గ్ భటుడు, 

వీరస్వామి, సరూ ధరూతు భభ రడిరుకడకు, నింహాదత్తు(డు, గుణ 

వర్త కీటకు(డు, ముండు, భయంకరుడు, వీరు ద్విగుణ 

రథులు, విరోచను(గు, వీర నేనుండు, యజ్ఞ సేనుడు, కుంజరుండు, 
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బ్రింద్భ వర్మ , శబకుండు క్రూరకర్మ , నిరాసకుండు, _-ఈరాజ 

సుతులు త్రిగుణరథులు. సుశర్శ, బావుళాలి, విశాఖు(గు, 

క్రధనుండు, వచండుండు,.-అను నీ రాజపుత్తు లు చతుద్దుణ 

రథులు. జుంజరి, విరవర్శ్య, వ్రవిరుండు, సుప్పడజ్ఞుడు, తనకే 

రాముడు, చండదత్తుండు, జూలికుండు, నింహభట వ్యాఘ? 

భట శత్రుభటులు ముగ్గుససు, -ఈ రాజులును రాజపుత్తు లును 

పంచగుణరథులు. ఉగనర యను నీరాజపుతుండు వడ్షుణర 
ల్ =p (జ! ౧ 

థుఃడు. విశొఖు: డనురాజనుత్రు డు, సుతంతుండు, సుగముండు, 

నరేంద్రశర్శ--అమువీస స పగుణోధథులు. సహస్ర్రాయు వను 

నీరాజకుమూరుడు మవోవథుంయు. శతానీకుడు మువారథ 

యూధథవతి. సూవ్య ప్రభుని వ పయస్యు లయిన సుభాస హర్ష విమ 

లులు మవహాోబుప్క అచలుండు, ప్రయకిర గుభంకరులు, _ అను 

వీరు మహారథులు యజ్ఞ రుచి ధర్శరుచులును విశ్వరచి భాస 

సిద్ధాష్థలు ముగ్గురును సూర్య ప్ర ముని మంత్రులు మవోరథ 

యూథవతులు శప స్తుడు, మహోర్థుండు, అనుమంత్రులు అలి 

రథయు 'థకతులు. ప్రజ్ఞాఢ్య బుద్ధులు షత తం 

సర్వదమను.డు, ఈ ప్రమథనుయ, ధూమకేతువు, ప్ర వవహణుండు, 

వ డొ వంజరుండు, కాలచక్రుండు, మరు జ్వేసండు, వీరు రథాతి 

గథసతులు.  [వకంవనుండు, నీింహనాదుండును ౫ థాత్ీరథ 

యూథ పతులు, మవామాయు:డు, కంబళికుండు, కాలగంవన 

కుడు, (వహృషస్టరొముండు, అను నీనలువురు ఆసురాధివతు 
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లును అతిరథయూథాధివతులకు అధిపతులు. సర్వనేనానా 

యకుం డయినయీ[వభాసుండు సూర్య(వభసమానుండు. వ్రత, 

డును సుమేరుతనయుఈ డైన యాకుంజర కుమారుండును ఇరు 

వురును మవోరథ యూథాధిపతి యూశాధిపతులు. వీరును 

ఇంక ఇ్రతరులును మనబలములో తమతమనసై న్యములతో ను 

న్నారు. శ త్రునైన్యములో ఇంకను ఎక్కువమంది యున్నారు. 

అయినను మనకు మహోశ్వరుండు (వపసన్ను (డై యిండంగా మన 

బలమునకు వారు చాల లేరు.” 

సర గ్ర చంముః 

ఇట్లు సునీథునితొ * ముయాసురుడు చెప్పు చుండగా 

శ్ర తశర్శతం డ్రయొద్ద్డనుండి మటియొక దూత వచ్చి యిట్లు 

పలికెను. గ త్రీకూటాధిపతి మోకు చెప్పుచున్నాడు -_ 

; యుద్ధ మన శూరులకు మహోత్సవము గదా. అందులకు 

ఈ (వదేశము ఇటుకటముగె నున్నది. కనుక ఇటనుండి 

కలాషృగ్రామ మను విశాల పదేశమునకు పోదము రండు.’ అని.” 

ఈసనందేశమును సునీథాదులు విని సరియె యని అందటబును 

సూర్య వభస మేతు లె కలాప గ్రామమునకు పోయిరి, శ్రుత 

శ ర్థాదులు కూడ సమరోద్యాతు లై విద్యాధరబలాన్నితు లై ఆ 
చోటిశే వచ్చిరి. స తలు శ్రుతళర్మ బలములో ఏను 

లుండుటను మాచి తమయెనుగుదండును తాము విమానము 

నెక్కించి అెస్పించుకొనిరి. శ్రుతశర్మనసేనయందు _ నేనాపతి 
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దామోదరుడు మవాసూచిన్రూరీ హమును రచించెను. అందు 

ల శ 20rd: శ్రుతళర్మయు మంత్రులును పొర (మందు ఉండిరి అగృమందు 

దామోదరు(డును ఇతరత్ర, వతరవమహారథులును ఉండిరి. 

సూర్యవభుని నైన్యములో సేనాపతి (వభాసుండు అర్ధచంద్ర, 

న్యూహమును రచియించి దానిమధ్యలో తాను నిలిచెను. 

కుంజరకుమారుఃతును  [పపహస్తుడును డానికోణములలోను, 

సూర్య పథ సునీథాదులు అందును వెనుకను నిలిచిరి. సుమే 
రువ సువాసకునూరునితో* సమోషమున నుండెను. ఉభయ 

నైన్యములలోను య వాద్యములు వాయించివి. అంతట లోక 
థి 

పాలసహితు( లై యింధ్రుంయును వతవ దేనతలును అప్పరసలును 

యుద్ధమును చూడవచ్చి ఆకాశమున నుండిరి. పార్వతీసమేతుం 

డై విశ్వనాథు:డు శంకగుడును దెవతా గణ భూత మాతృ పరి 

వృతుం తై వచ్చెను. బ్రహదెవుండు కూడు, సావిత్ర్యాదులతో ను 

మూ ర్ వించిన వెద శా స్త్రములతోోను సకల మునులతోను 

వచ్చను. లయ కీర్తి జయాది 'దేవ్రలపోం గాడి చక్రాయుధము 

నైకొని పథీరాజు నెక్కి. విష్టుమూూర్చి వచ్చెను. భార్యలతోం 

నాడ కళశ్యపమహర్షి యు వచ్చెను. ఆదిత్యులు వసువులు యక్ష 

రాకుస నాగేంద్రులు (వవ్లోడాద్యసురులును వచ్చిరి. వారితో 

ఆకాశము నిండి యుండంగా రెండు నేనలకు శస్త్ర సంపాత 

దారుణ మై మవోనాద మైన సంగ్రామము ఆరంభ మ మెను, 
ల | 

బాణజాలభఘనములచే దిక్చక్రము ఆచ్భాదిత మై అనో ్ యన్యళర 
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సంఘర్ష జా తానలత టి ల్లతము “కాంగా శ్ర స్త్రతుతగజాశే స్వెధుర క్త 

ఛా రావవూరితము లై వీరకాయ మహ్మాగ్రాహము లై శోణిత 
వుసోనదూలు వెల్లిగొను చుండెను. ర చక్రములో న_ర్రించుచు 

-ఈందుచు శబ్చించుచు ఉన్న నూర సేరవ భూతములకు ఆరణము 

ముసళోత్సనముగా నుండెను. లెక్క లెనిసై నికులు చచ్చి, డొమ్లి 

యుద్ధము శాంతించి స్వపరనై న్యవిభాగము అగవడ క్ 

భింపంగా యుద్ధము చేయుచున్న [వతివత్మవవీరుల నామనులన్రు 

సుమేగువు సూర్య వభాదాలకు చెప్పెను. అంతట మొడ 

సుబొవుురాజునకును అట్టవాసు( డనునిదా్శాధరపతిక్ని ద్భంద్భ 

యుద్ద మూరంభ మారను. చాలనేష్ర పోరి అట్టవోసుండు 

సుబావున్రశిరమును అర్థచం ద్ర బాణముచే తెగవై చెను. సు 

బావువు పడగా ముష్టి కుడు కోవముతో ఎదుర్కొని అట్ట 

హాసునిచే హ గదయమందు బాణహతుం డై థర వ్రాలెను. 

ముష్టికుండు చావంగా [వబలంబుం డనురాజు క్రోధమువో అట్ట 

వాసుని ఎదురుకొని బాణవర్షములో ముంచెను. అట్టవాసుందు 

వానినైన్యమును కొట్టి వానిని మర్మ దేశముల గొట్టి, రథ 

మందే కూ ల్చెను. [వలంబుండు పడుటం జూచి మోహాసు( 

డనురాజు అట్టవహాసుని వైకొని చబాణ(పవారముల నుంచెను. 

అట్టవోసుండు వానికోదండము తెంపి సారథిని కొట్టి వానిని 

దృఢముగా (పహరించి కూ'ల్చెను. ఇట్లు అట్టవాసుండు నలువురు 

శత్రున్లీరులను చంవంగా చూచి శ్రుతళర్మబలము జయో 
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త్వాహముచే నీంహనాదములు చేనెను. దానిని చూచి 

సూర్య వ్ర భునిచెలికాండు హర్షుండు నైన్యస మేతుం డై సనైన్యుం 

డయిన యట్రవోసునిమిందికి పోయి అతనిశరములను తన 

శరములచే నివారించి సైన్యమును నాళముచేనీ సారథిని చంపి 

రెండు మూండు మాజులు ధనుస్సును విలుగంగొట్టి శొరవముల 

తో అట్టవోసుని శిరమును చీల్చెను. అంతట అట్టవోసుండు 

ర_క్రమ్ముగక్కుచు రథమునుండి "నేల: గూలెను. అట్టవాసుండు 
కరాలునంతటికి ఆ రణములో ఎట్టిటోభము కలిగ ననంగా 

క్షణములో ఆ బలద్భయము అన్థావ శిష్ట మాయెను. ఆక్వగజ 

పదాతులు రణాగృమందు నిహతు లై కూల్కి కబంధములు 

మాత్రమే "లేచుచుండినవి. వికృత దంష్ట్ర (డను విద్యాధ రేళ్వ 

రుండు హార్దునిమిోందిక్ క్కు కు ద్ధుండై. వచ్చి బాణన నర ను గురినెను. 

హర్షుండును వికృతదంస్థ్రని' శర ధ్వజ సోకు శథరములలో 

ఎగురంగొట్టి సుందరకుండల మయిన యాతని శిరమును ఖండిం 

చెను. వికృత దంస్థ్ర డు కూలంగానే చక్రవాళుం డనువిద్యా 

ధ రేశ్వరుండు కోవ వముతో హర్షనిమిందిక్ ౩ వచ్చి పోరిలో బడలి 

నట్టియు కడమకె దువులు విణీగినట్టియు హర్షుని కార్తుకములు 

విలుగంగొట్టి తెగటాన్చెను. ఆక్రోధనిచేత ప్రమాదుండను 

రాజు వచ్చి పోరి చక్రవాళునిచే మడినెను, అ శ్లే వాంతు వీమ్మటు 

ఓెకొొ_క్క_డుగా వచ్చిన రాజముఖ్యులను కంకటుండు, విశా 

లుండు ప్ర చండుండు, అంకురి, యను నలువురను పరిమా ర్చెను. 

ర్] 
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దానిని చూచి కోవముతో నిర్హాతుం డనురాజు వాని మందికి 

పోయెను. ఆ చక్ర వాళ నిర్ధాతులు వాల సెషు న చేసి 

పరస్పర కు చూర్తీకరించుక $s అనిచక్రధరు లై న 

చారులై కోపముతో వెకొని క _్థీ దెబ్బలకి * ఒండొ రువ్రుల 

తలలను చీల్చుకొని నేల గూలిరి. ఆవీరులు కూలినం జూచి 

చెండుబలములును విపొదము గూత్ యుడయగా కాలకంవనుం 

డను విద్యాధ రందుండు రణా గ్ర మునకు వచ్చెను. పృ ప కంవను: 

డను అ. నాని నెషోర్కొ_ని కళ. వానిచే 

మడినెను. అతండు పడా, జాలికుండు, చండదత్తుండు, గోవ 

కుడు సోనిళుండు, పతృళర్థ, ఆను నేప్రురు “రాజులు కాలకం 

పనునివిాంద బాణ క యోగముచేన్ర. కాలకంవనుండు ఆ యేను 

రను విరథులను శోనీ ఒక్క_మాణు ఏవ్రురను నారసముల హృద 

యమున గొ ఖ్లైను. విద్యాధరులు హర్ష నావములు చేనీరి. మను 

జూసురులు విహోదము లొందిరి అంత ఉన్న తక ధ్రశ్_స్త విలంబక 

ధురంధరు లను నలునురు రథులు వానిమోంద బఒక్క_పరిగా 

పోయిరి. వాండు వారిని లీలగా చంపివైచి అశ్లీ వై కొనిన మహ 

సై నిసమేతులను తెజికుడు, గేయికుడు. వేగిలుడు, స్ట్ 

లుండు, భ ద్రంకరుండు, దండ్కి యను నాబుగురు రథులను 

నాశము చేనెను. మరల అశ్లే వచ్చిన 'యేవురను భీమ భీషణ 

కుంఫీర నికట విలోచను లను వీరులను కూ ల్చెను. కాలకంప 

నుని యా యుద్ధమును చూచి సుగుణుం డను రాజపుత్రు(ఢు 
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వానిని ఎదురొ_నెను. ఉభయులును పోరి హాతసారథు లె 

విరథు లయిరి. పాదచారిని సుగుణుని కాలకంవనుండు పాద 

చారి యై ఖడ్డయుద్ధమున నేల గూచ్చెను, 

అ తృ్పజి విద్యాధరులతో నరులకు యుద్ధము అసంభావ్య 
మని ఖన్ను(శుంబో లె సూర్యుండు అ_స్థ మొందెను. రక్తాంబు 

ఫూరభరిత మైన రణాంగణము మా తే, మే గాక సం థ్యాకృత 

పద మై యూకాళను కూడ ఎట్ల నాయెను. కబంధములతో 

భూతములు సం థా్యాన్ఫత్య మారంఖింపంగా వారు యుద్దము 

నిలివి శివిరములకు. బోయిరి. ఆదవినము (శుతశర్మబలములో 

ముగ్గురు పీరులు నిహతు లయిరి. సూర్య ప్రభుని బలములో 

ముప్పదిముగ్దురు వీరులు నిహతు లయిరి. బాంధవమి త్రాదులు 

అట్లు యుద్ధములో మడినీనందులకు విమళ్లు. డై సూర్యు వ్రభుండు 

అం ర న || గారి ఆరా త్రిని అంతఃపష్రరములు "లేక నిద్ర లెక మంత్రు,లతి (గూడ 

యుద్ల స సావమే చేయుచు మరల యుద్దమునకు ఉద్యమించుచుం 
mp -—2 య 

గడ వెను. + 

నూర్య ప్రభుని పత్నుల సల్లాపములు, 

అతనిభార్యలును బంధునాళ దుఃఖత లై ఒక చోంగూడి 

ఒకరి నొకరు ఓదార్చుచుండిరి. రోదనానసర మయినను నానా 

విధ కథలు చెప్పుకొను చుండిరి. స్త్రీలు తమనగరకథలు చెప్పని 

తణము ఉండనే ఉండదు గదా. ఆవసంగములో ఒక రాజ 
ల 

సుత్తి ‘ ఆశ్చర్యము అప్పుడు ఆర్యవుత్రు డు అంగన లేళ ఎట్టు 
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ఛశయనించినాండుకో అనెను. యుద్ధములో స్వజన నాశముచే 

దుఃఖతుం డైన యార్యపవుత్రుడు ఇప్పుడు స్రీజనములతో 
ఎట్లు క్రీడించును!* అని యొకతె క క్రీరము చచ్చెను. 

“కొత్తది ఒక వరకన్య దొరకినయెడల ఈదుఃఖమును ఇప్పుడే 
శ శ అ ఇ వ శ ర్స్ మజచును”* అని ప్ర థమ మరల చెప్పెను. 'అట్లు గాదు, స్త్ర 

లంపటుం డయినను ఇట్టి దుఃఖములో ఆయన ఇట్లు కానేరదు.” 

అని రెండవడి చెప్పెను. ఇట్లు వారు వపలుకుచుండంగా ముటి 

యొకతె ఆశ్చర్యపూర్వకముగా “నాకు చెప్పుడు ఎందుచేత 
ఆర్యపుక్రు (డు లిట్లు స్ర్రీలంప పటుండై యున్నా (డు? ఎందు 

భార్య లున్నసు వురల మరల రాజకన్యలను కొ కొత్తగా వర్శిగ 

పాంచుచునే ఉండియు ళ్ళి వి నొందండు? * అని యడిగెను. ఆ 

ప వ్ వక శరారలో విదగ్ధురాలు ఒక తె యి ట్రనియె:_*వినుండు; 

"రాజులు బవువ ల్లభు అగుటకు కారణము చెపె ప్పెద. దెశరూప 

వయ శ్చేష్టా విజ్ఞూనాది "భేదములచేత స్త్రీల గుణములు వేటు 

వెబుగా నుండును, అన్నిిగుణములు ఒక తెకే ఉండవు కర్గాట 

న రీ (| ల లాట సౌరాష్ట్ర మధ్య దేశాది "దేశములు త్ర్రలు తమతమ దేశ 

సమాచారములచే రంజింపుదురు. కొొందటు సుందరనయనలు 

శరచ్చం ద్రసనూన ముఖములచేత రంజింతురు. కొందటలు కనక 

కుంభ దయ నిభ మయిన నిక్కుగ బ్బ గుబ్బచనుదోయిచే ఆ 

నంద పెట్టుదురు. కొందటు మదనసీంవోసనము లన దగు జఘన 

స్టలముల చేతను, అఉతరలు సౌందర్య మనోరమము లయిన యిత 
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రాంగములచేతను, రంజింతును. ఒక తె బంగారువ లె వచ్చని భై, 

ఒక తె ప్రియంగువువ లె క్యామలవర్లయై . నులీయొక తె ఎటుస్ర 

తెలుపు గలిసినవర్ణముగల డై అగపడేనమా, తాన దృష్టులను 

ఆకర్షించును. ఒక తే బాల్యములో అందముగా నుండును, 

ఒక తె నిండుజవ్వనమున నేశ్రొత్సవ మగును. ఒకా నొకళఠె 

విభృమవారిణి యై [పొఢతనమున మనము హరించును. ఒకతె 

నవ్వుచు శోభించును ఒకతె కోపగించుచు రమణీయ యగును. 
ఒకతె ఏనుగువలె, మణీయొక తె సాంసవలె, నడచుచు చ్ త్రి 

యొసంగుదురు. పలుకుచు నొకళతె శ్రుతుల నమృతముంబో లె 

వర్షిందును. బొమవిలాసముతో చూచుచు నొకతె రాజిల్లును. 
స్వాభావికస్థీతలో నే ఒక తె శోభిల్లును. నృత్తముచేత ఒకతె, గీత 

ముచేత మణీ ఒకతె, వీణాదివాదన విజ్ఞానముచేత నొక తెయు, 

ఆవమ్లోదము నొొసంగుదురు. బాహ్యర తాభిజ్ఞ యొక తె ఆభ ర్థంతర 

రత ప్రియ యొక లె, అలం కార ప్రియ యొక తె, నర్పచే వెలు 

గొందు నొక తెళభ_ర్హృచిత్తగ, హణాభిజ్ఞ మై ఒక తే సౌభాగ్యము 

నొందును. ఎంత యని చెప్పుదును ? త్తంక వ్రతరస్త్రీలగుణములు 

వెక్కు_లు నానావిధనులు. ఇట్లు ఒక్కక్క వరాంగనకు 

ఒక్కొక్కగుణ ముండును. మూండులోకములలోను ఎవ తెకును 

ఎల్ల గుణములు ఉండవు. కనుక నానారసాస్వాదనవరాయణు చి 

ప్రభువులు అవహరించి మైనను క్రొ శ్ర కొత్త ఛార్యలను సదా 

లెచ్చుకొని సంభోగించు చుందురు. ఉత్తములు ఎప్పుడును 
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పరభార్యలను కోరరు. ఆర్యపుత్రునియందు ఈ దోషము 

లేదు. మనకు -ఈర గ పియు తగదు. * ఇట్లు మనోవతి వలుకంగా 

మదననేనాది సూర్య పృభాంగనలు అమే వేలు వేటు కథలు 

చెప్పిరి. అంతట బారు అతిరసముచే ఒకరికొకరు సురత కార్య 

తంత్రములను గూడ ఉపదేశించిరి; ప్రసంగమిళిత లై కథావసర 

సక్షచిత్త లైన స్త్రీలు ఒండొరువులకు వెడలం గ్రక్కనిది 
యొకటి యుండునా 1 వివుట రాణివాసములకు ఆ దీర్ధకథ 

లును, శత్రుబల విజయార్థము చీకటి విరియువేళను ఎదురు 

సూచుచున్న సూర్య ప్రభునికి ఆరా త్రియు, ఎట్టకేలకు తుద 

ముట్టినవి. 

౫. వ తరంగము, 

ప్రీ 

చ్రభౌనునియుద్భ ము, 

మటునా(డు ప్రాతఃకాలమున సూర రి ర —_—_— 

శ్ర్రుతశరాదాలును సబలు తై సన్నద్ధు లై యుద్ధమేత్ర 

వచ్చిరి. మరల ఇంద్రాదులు బ్రహ విష్ణు సురాసురులు 

యతయోేరగ గంధర్వులును యుద్ధము సూడ వచ్చిరి. శ్రుతళర్మ 

బలములో దామోదరుండు చక్రవ్యూహమును రచియించెను. 

సూర్య ప్రభుని బలములో ప్రభాసుండు వ జవ్య్యూహము చేనెను. 

అంతట ల్తగువాగునకు తూర్యా రావముల-చేతను సుభటనీంహ 
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నావములచేతను దిక్కులు చెవుడ్చగడునట్టు నంద మారంభ 

మూయొను శ్మస్త్పహతు లన శూరులు తన మండలమును 

రం ధ్రము చేయుదు రను భయముచేతనుం బోలె సూర్యుండు 

బాణ జాలము చాటున దాంగెిను. డామోాదర కృతే చక్ర, 

వ్యూహమును అన్యా ఖేవ స్టమును ప భెాసుంయ సూర్య వభెజ్ఞ చే 

ఖదించి వొచ్పైను. ఆరూ హచ్చి దృమును దామోవరుండు 

స్వయముగా ఆవరించి నిలిచొ. వారితో ద్కభానుతు ఒకడే 

యుద్ధము చేనెను. అతండు ఏ కాకగా వరవ్ర్యూపాములో వొచ్చి 

యుండుట సూచి నూర్యు వ్ర భుండు అతనివంట న కంవనుండు, 

థూమశేతు(డు, కాలకంవనకుండును, మపహోమా యుండు, మరు 

'ద్వేగుండు, వపహన్నుడు, వజపంజరుడు, కాలచకు (డు, సింహ 
య కా sO, 

నాదుండు, శంబళుండు, వికటాత్వుండు, ప్రవహణుండు, కుంజర 

కుమారుడు, అనురాధిపనత్తముండయిన పృహృష్టరోముండు,- 

అను వది యేనురు మవోరథులనసు పంపెను. ఆ మహారథు 

లందటు అతివెగమున ఆ న్యూహద్వారమునకుం బోయిరి. 

అచట దామోదరుడు ఒక్కడే ఆ పదు నేన్రురతోం బేరి 

అవూర్వ సానుషమును ప్ర కటించెసు. దానిని మాచి యిం 

చుడు (పక్క సున్న నారదమునితొ " ని ట్రసియె:- 

“ఈ నూర కిపృభాదు లందును అసురావతారములు. 

a ద “గామి అనె . జ ద 
గ్రతశర్శ నా యంళమువాఃడు. ఈ నిద్యాధ రేళ్వరు లందటు 

దేవాంశమువారు. కనుక మవాోమునీ, యు క్రగా ఈయుద్ధము 
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'జేవాసుర యుద్గముగా నున్న ది అందులో సర్వదా శ్రీవారి 

దేవతలకు సవాయుడు గదా చామోదరుండు విప్ల్షంశము 
కి లం ఇం వాడు ఇచట పోరుచున్నాడు ' ఇట్లు ఇంద్రుడు పలుకు 

చుండగా, సేనావపతీకి దా'మోదరునికి సావాయ్యాిర్లము వదు 

నలువురు వమువార థులు -పహగుస్పుండు, వాయుటలుంచు, యము 

దంష్ట్ట:డు, సురోవణుండు, రోహావరోహుుండు, అతిబలుండు, 

తేజః వ్ర ఛధురంధరులు, కుబేర దత్తు(డు, వరుణశగ, కంబళి 

కుండు,దుష్టదమనుండు, దోహనుండు ఆరోహణుండు -అశువారు 
వచ్చిరి విరు జామోదరునిం గూడి వ్యూహ W మున" బోరు 

లో ఖ్ జురు ళం అల చున్న సూర్య ప్రభుని యోభథులను అడ్డ గించిరి బరిలో పల 

పరస్సరముగా ద్వంద్వయుద్ధములు కలిగినవి దామోదరునితో 

షో ఖా చ కా _ + 
Eros అ స్త్రయుద్ధము ననిన బృహాదత్తునితొ ధూమ 

కేతువు అగబలునితో మవామాయు(డు, తేజః ప భునికో కాల 

కంపనుండు, బాయుబలునితో మరుద్వెగుయి, యమవర్థాని 

తోవ డొ వంజరుండు, సురోవణునితోో కాలచకుడు, కుబేర 

దత్తునితో పృమథను(డ్కు వరుణళర్మ తో సింహనాదు(డు, దుష్ట 

దమనునితొో వ్రవహణుయ, రో షూవరోవాునితో పృహృష్ట 

రోముండు, థురంధరునితో వికటాముండు, కంబళికునితో కంబళి 

కుడు ఆరోహాణునితో కుంజరకుమూారుండునుు మహోత్సా 

తుండను మాలు పేరుగల దోహనునితో్ ' ప్రహస్తుండును, ద్వంద్వ 

యుద్ధము చేసిరి, దానిం జూచి నసునీథుండు మయునితొ ననియె; 
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'అయ్యో, మన కఈూరులు నానాయుద్ధ విశారదు 

లయ్యును వతిరథులచె వూ్యూహవ్ర, వెళమునుండి నివారింప 

బడిరి ప్రభాసుండు ఒక్కడే అవిచారితముగా ముందు ప్రవే 

ించినాయు ఎననికి ఏమి సంభవించునో ఎజుంగగము సు 

వాసకుమారకు డి ట్లనియెః. “మూయిలోకనులలోని సురా 

సురమూానుషులను ఒక్క పృభాసునికి ఈడు గారు ఈవిద్శ్యా 

ధరులు ఏపాటి! ఎటింగియు మోరేల వృథా శంకించదరు?” ఇట్లు 

మునీకువూరుండు పలుకుచుండయగా కాలకంపము డను విదా 

ఢరుడు పృభాసుని ఎదుర్కొనెను పృభాసుడు “ఒర, నీవు 

సాకు చాల అపశారివి, రా నీపొరుషము మాతము” అని 

కటికి వానివై బెణములు వ యోగిం చెను వాడును ఆతన్నివై 

శితకరము. లేనెను అంతట వారు ఒండొరువ్రలతో అస్త [వ 

తర్థ స్త్రములతోొ లోకము లల్ల వెలు గందం బోర. వొడంగిరి 

(పభాసు(డు అద్భుత లాఘవమున ఒక యలుగున కాొంకంపనుని 

ధషజమును గనాల్సి, రెండవదాన వానిసారథిని పడ( గలను 

నాలుగుకోలల నాలుగు గుజ్రములను, ఒకట వింటిని, “రెంట 

బావున్రలను, ఛెంట చెవులను, ఒకబాణమున తలను, ఖండించి, 

ఈ రీతిని కాలకంపనుని తత్పూర్యము. అనేకులను తమవారిని 

వాడు చంపిన క్రోధము చేతనుంబో లె ఖండించి కూల్చెను. 

ఆ నిద్యాధ రళ్వరుండు హతుం డైనందులకు మనుజూసురులు 

హార్ష నాదములు చనీరి ఖేచరులు విషళ్లు లయిరి, 
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అంతట విద్యుత భు డనువాండు కాలంజరగిరీళ గరుండు 
౧] 

క్రొధముతో (వభానునితో యుద్ధము చేనెను. (వభాసుడు 

వాని మవహాధ్గజమును ెదించి వాని విండ్లను మరల మరల 

కొత్తగా ఎన్నింటిని శ్రైబొనినను అన్నింటిని నాశము చెనెను. 

అంతట విద్యుత్స /భుండు లజ్జతుం డై మాయచే అదృళ్యుం 

డె ఆకాశమున శెగనీ (వభానునిమోంద ఖద్దగ దాదులను 

వర్షించెను. (వభాసుండును వాని యాయుధ పరంపరను తన 

యసస్త్రముల చేత ఎగుర గొట్టి (వకాళనాస్త్ర మేని ఆ వివా 

ధరుని అగవడునట్లు చేసెను. ఆగ్నోయాస్త్రము [వయోగించి 

దానిజ్వాలచే కాలిపోయిన నిద్యుత్చ )భుని ఆకాశమునుండి 

భూనిమి:దం గూల్చిను. అది మాచి శ్రుతశర్మ “చూడుండు, 

వ్రతండు అద్దణను మవోరథ యూథ పతులను సంహరించి 

నాండు ! ఏల యూర కున్నారు? అందటును కలిసి ఇతనిని 

చంవుడు. * అనెను. ఆమాటచే ఎనమండుగురు రథికులు 
సి ron ౮ జ క నాం కోథముతో (పభాసుని చుట్టుకి" నిరి. ఒక్కండు వంకట శ ద్రి 

నివాసి రథయూధపవతి జూర్ల ఏరోముం డనువేరి విద్యాధరపతి. 

ధరణీధర కె లాధిపతి విక్రాశనుం డను విద్యాధర రాజు రెండవ 

మవాోరథు(డు. మూడవవాడు ఇందుమాలి లీలాపర్వతవానీ 

వీరుడు అతిరథయూథపతి విద్యాధరరాజు.  మలయాచల 

నివానీ కాకాండకుం డను రథయూథవతి విద్యాధర రాజు 

సాలవ పాదు. నిశేతపర్వ తాధిపతి దర్చ్భవాహుుండు అయిదవ 
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వాడు. ఆజపవాండు భూ శ్తవయసుండు ఆఅంజనగిరిశ్వరుండు. 

యిరువును విద్యాధరులును అతిరథయూ-*థవతులు. వడవవాండు 

గాడిదల తేరివాండు వ రాహసన్యామి యను పేరివాయు కుముద 

వర్వత రాజు మహారథయూథపతి. అట్టివాండే దుందుభి పర్వత 

రథుండు మేథావరుడు ఎనిమిదవ వాడు. ఈయెనమం డును 

వచ్చి, బాణములు వైవా హానిని ఎగంరంగొట్టి వ్రభానుండు 

ఒక్క. మాలుగానే ఆయందటిను బాణములం గోళ్లను, 

ఒకనియళ్వుములన్సు ఒకనిసారథిని, ఒకనికేతునును, ఒకనిధను 

స్సును, వభ్రాసుండు క్ న్చైను. మేఛావగుని నాలుగు బాణముల 

హృదయమున గొట్టి తత్థ్ర ణమే బ్రాణము లెడలించి నేలం 

గూూల్చెను.. వముట ఇతరులతో పోరుచునే (వభానుండు నడి 

నెత్తమాంద నిలువుగా తల వెండ్రుకల నెత్తీ ముడిచికొనియున్న 

యూర్ధ్థ్వర్ “ముని శిరస్సును ఒక యంజలక బాణముచే హారం 

వెను. మిగిలిన యార్వురను ఒక్కొ_క్క_భల్లముతో కంఠములను 

అశిషములను సారథిని గొట్ట మడియించెను. అంత | సభానుని 

శిరమున దివినుండి విరులవొన గురినెను. అసురమనుజులు 

సంతనిట్లిరి, విద్యాధరులు వెల చెలం బోయిరి, 

విమ్షబ శ్రుతళర్మ కాచరకుం డను కురండకగిరీళ్వరుని, 

పంచకాదిసమా శ్రయు(డైన దిండిమాలిని జయపుకాచల గా 

జయిన విభావనుని, భూమితుండ కాధీశ్వరుం డయిన ధవళొని, 

ఈనలువురు వమవోరథులను బంవెను. ఆధనుర్ణరులు (వభాసుని 
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అడ్డగించిరి. ఆ మవారథయూథాధివతులు [వభానునివె నొక్కు 

మడ అయి దేనీవందల బాణములను (పయోగీంచిరి, (పభాసు(డు 

వరుసగా అవలీలగా వీరిలో నొకొ_క్క_నికిని ధ్వజమును థను 
స్పును సారథిని ర వాణముతోను, గుజ్జములను నాలు 

గింటితోను, శిరమును ఒకొ_క్క_ బాణముతోను, తెగనేనెను. 

ఇట్లు ఒక్కొక్కంని ఎనిమి దేసీ బాణముల 'దెగటార్చి [వభాసుడు 

నింహనాదను చేనెను. అంతట విద్యాధరులు మరల శ్రుతళ 

రాజ్ఞ చే నలువురు వచ్చిరి. ఒకండు కువలయళ్యాముండు విశ్వా 

వసువు భార్యయందు బుధునివలనం గలిగినవాండు భద్రంకర 

నాము(డు. రెండవవాండు నియంత్రకుండు జంభ కుని భార్య 

యందు బంగారకునివలనం బుట్టినవాండు అగ్ని సమానలేజుండు. 

మూడవవాడు కాలకుండు దామోదరుని భార్యయందు శై 

శ్చరునివలనం  బుట్టినట్టివాయడు నల్లనివాంయ _ కవిలకేశుండు. 
చంద్రు నిభార్యయందు బృహాస్పత ఖే హామువలన బుట్టిన వాడు 

బంగారుచాయ వా(డు ని క్రమళ క్స్ యను వేరివాండు నాలన 

వాండు. ఇందు మొదటిముద్దురు అతిరథ యూథాధిపతి యూథ 

పతులు నాలవవా(డు మహావీరుడు వారికన్నను పరా క్రమ 

వంతుండు. వారు (వభాసునితో దివ్యాస్త్రములతో బోర. 

దొడంగిరి. ఆయస్తములను [(వభాసుండు నారాయణాస్త్రముచే 

నివారించి వారిలో ఒప్కొక్క_నిధనువును ఎనిమిదేసీ మాటులు 

'తెగంగొట్టినవాండై, యీంయె గద మొదలుగా వారు వేనీన 
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శెదువులను గొట్టి, గుజ్జములను సారథిని గూల్సీ వారిని విర 

థులను చనెను. దానిని చూచి శృుతళర్మ శేతుమా లేశ్ళరుని 

భార్యయందు అశ్వి దెనత లనలనం బుట్టిన దమనియముల నిరు 

న్రరకు, విక్రమ సం క్రమ వరాక్ర, వమూక్రమ సమ్మర్షన మస్షన 

(వమర్దన విమర్దనులను ఎనముండుగురను మకరందునికి మే త్రజు 

లయిన అస్హ్రవసుపుశ్తు లను, ఈ పదుగురను రథయూథాధిప 

యూ థాధివతులను విద్యాధ రెశ్వరులను త్వరగా వం విను, 

వీరు వ చ్చునప్పటికి మొదటినలునురు వేటు తేరుల నెక్కి_రి. కలన 

బాణాములు వర్షించుచున్న యా వదునలువురతో (వభాసుండు 

"బెదరు లేక ఒంటరిగా చి ్ ర యుద్ధము చేయు చుండెను. 

అంత నూర్య్యవభుని యాజ్ఞ చే ధవళ శ్యామ లా కారు 

లయిన కుంజరకుమార |వహాస్తులు ఆయుధములు దాప్పి ఎగిరి 

ఆకాశ మార్షమున అపర రామకృష్ణులో యన (వభాసునియొద్దకు 

వచ్చిరి ఆయిరున్రురును వదాతు లయ్య్యను దమనియములను 

చాపములు కొట్టి సారథులను చంపి వ్యాకుల పెట్టిరి. భయముచే 

దమనియములు ఆకాశమున కెగురలగా కుంజరకుమార [వహ 

స్తులును ఆయుధపాణు లై తామును మింటి జెగనీరి, దానిని 

చూచి నూర్య(పవభుడు వేగముగా మవాబు ద్ధ్య్ర చలద్భుద్ధు 

లనెడి తనమంత్రు,లను వారికి ఇరువురకును సారథులనుగా 

పంపెను. మాయచేత అదృళ్యు లయిన యా దమనియములను 

(పహ_స్థ్స కుంజరకుమారకులు సిద్ధాంజన (వ్రయోగముచేత 
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క నివట్ట బాణనమూహములతోం గట్టగా ఆ యిరువ్రరును హాలీ 

పోయిరి. [వభాసుడు కడమ పండ్రైండుగురతో ను పోరుచు 

బారివిండళు కొ తవానిని పలాటు చేకొన్న ను కొట వ చెను. 
వక శం వ. రం 

పహస్తుడు వచ్చి ఆ శత్రువుల సారథులను ఒక్కమాజే 
చంచెను. కుంజరకుమారుఃడు వారి గుణములను కూ ల్చెను. 

అంతట ఆ పండ్రైండుగురు విరథు లై ఆమువ్వురువీరుల ఇాకకు 

ఓర్వ లేక మ వంగు పాట్పోయిరి. 

గ- ° రా, అద్య అంతట శ్రుతశర్మ దుఃఖ క్రొధలజ్ఞా విష్ణుం డై యిద్దజను 

రథాఠతరథయూథపతులను విద్యాధరులను పంవెను. ఒకడు 

చం ద్రకులా దీం ద రాజు భార్యయందు చంద్రునికి పుట్టిన వాండు 

అవరచం ను,డో యనం దగు నందగాడు చంద గు పనాము(డు. 
లో Spe: 

ఇ్రతరుడు ధురంభరాచలాధీశుని భార్యయందుం దనశే పుట్టిన 

బొడు తనమం త మవాలేజస్కుండు నగగంగమనాము(డు. 
బాలో 

వీరును బాణసమూహమును [వయోగించి శుణములో నిరథీ 

కతు లయి ఆ([వభాసాదులతో యుద్ధము మాని పాజిపోయిరి. 

అంతట మనుజాసురులు హర్ష కోలాహలము చేయుచుండగా 

శ్రుతళర్య స్పాయముగా నలువుగు మవహారథులను వెంటంగొని 

వచ్చెను. వారివేరలు వరుసగా మహాఘుండు, ఆరోహణుండు, 

ఉత్పాశతుండు, నే ల వంతుడు. వారు కృమముగా త్వష్టకు, 

భగునిక్, అర్యమునికి, వూషకును నులయాద్య దినాథు లయిన 

చిత్ర పాదాది విద్యాధర రాజుల భాగర్థలయందు( బుట్టిన వారు 
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మవోవరా కృమకశాలులు. కోపాంధు. డయిన యా శ్రుతళర 

తోడి యామయైదుగురతొ ను (వభాసాదులు మున్వ్వురును పోరిరి. 

వారు పరస్సరము |పయోగించు బాణసమాహాము ఆకాశ 

ములో రణలత్త్కి ఎండ పెండిమీ నివారించుట కి. కట్టిన మేలు 

కట్టునలె నుండెను. అంతట ఫూర్వము విరథు అయి పాట్ 

పోయిన విద్యాధరులును నచ్చి కలస్రి. అట్లు (పభాసాదులను 

మువ్వురను శ్రుతళరాదు లనేకులు మార్కొనంగా మాచి 

సూరి |పభు(డు (పభాసాడి సాహాయ్యార్థము మవోరథు లైన 

వీరనేన శతానీకాది వీరులను రాజకువూరులను (పజ్జ్ఞుఢ్య 

సహితులను మిత్రులను భూతాసనవిమానములో ఆకాళమార్చ 

మున వంవెను. అసం లందటును రథము లెక్కంగా 

మిగిలిన విద్యాధ రేం ద్రులును శ్రుతళర్మ యొద్దకు వచ్చిం. 

[వభాసాదులతో *( గలనీన వీరనేనాదివీములకును విడ్యాధ రళ్వ 

రులకును మహానై న్యతమయావహ మయిన ప 

ఆరంభ నూయిును. అచట రెండు నెనలలోను ద్వంద్వయుద్ధ 

ములు జరిగి మానుపాసురఖేచరులు అనేకులు మడినీరి. 

వీర నేనుండు ధూ(మ్రలోచనుని సానుచరుని కూల్చెను. పికనే 

నుండును హరిళర్య చే విరథీకృతుం -డాయెను. విద్యాధర 

విగుడు  హీరణ్యాముండు అభిమన్యునిచే చచ్చెను. అభి 

మనని వారిభటుని, సున్నేత్రుండు చంపెను. నునేత్రుని 

ప్రభాసుడు  శిరశ్ళేదము శావించెను. జ్వాలానూలియు 
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మవహాయునును ఒండోొరున్రులచే మడిసిరి. జంబీరకుండును నీరస 

నుండును ఖర్వుండును ఉ గ్ర విక్కముః డయిన సుశర్మ యు భుజ 

ములు అెగిపోంగా దంతములతో కజణచుచుం బోరిరి. శత్రు 

భట వ్యా(ఘభట నింహభటు లనెడు మువ్వురును ప్రవహణుం 

డను విద్యాధర రాజుచేత మడిసిరి. సురోహవిరోహాు లిరున్చరును 

ప్రవహణుని కూబ్చీరి. శ శానవానీ యగు సింహబలునిచే వా 

రిరువ్రురుం గూలిరి. చెత వాహనుం డగు నింహబలుండు, కపిల 

కుడు, చిత్రావీడు(డు, జగజ్జ (రుడు, కాంతావత్కి సువర్ణుడు, 

కామస్థును(డు, క్రొధపతి, బలదేవు(డు, విచి తావీడుండు, అను 
WU 

పదుగురను రాజపుర్రు (డు శతానీకుడు పరిమాచ్చెను. 

బిట్లు విదార్థిధరవీరులకీ యమును చూచి రుద్దు డై 

శుతశర్శ స్వయనుగా శతానీకుని మందికి పోయెను. వారికి 

సాయం కాలమువబుకు మవానై న్యమీయకర మైన యుద్ధము 
దేవత లకుంగూడ ఆశ్చర్యకరముగా జరిగెను. నూర్ల్గ కొలందియు 
మొండెములు ఎల్లయెడల లేచి సంధ్యానృత్తోత్స వాగమమున 
భూతములకు ఆలంబము అయినవి సాయంకాలము కాంగా 

యుద్ధము మాని బవుసై న్యవినాశముచే దిగులుపడి బంధు 

మరణ నోకార్తు టె విద్యాధరులును, జ యోత్సాహవంతు టై 

మ ర్త్యాసురులును, తమతమ శిబిరమయులకుం బోయిరి. 

ఆసమయమున ఇద్దలు విద్యాధ రేశ్భరులు రథయూథ 
పొాధివతులు శ్రుతశర్శ పకుము వదలి వచ్చి సుమేరు నివేదితు లై 
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సూర్య ప్రభుని దర్శించి ప్రణమిల్లి యి ట్లనిరి._ దేవా, మేము 
మవాోయాన సుమాయు లనువాగము పద్దజఅమును, మూండన 

వాడు సింహబలుండుసు, మవ *ళ్ష వకానాధివతిత్వ సిస్ధులము. 

ప్రితర విద్య్యాధ రేంద్రులకు అధర్ష ణయులము. ముత ర్త శాన 

ములో సుఖముగా కూర్చుండి యుండగా మాయొొడ్దకు ఒక 

నాడు శరభానన యని సదా వ్రసన్ను రాలును దిష్యమవ+ 

వఖావయు నైన యోగిని వచ్చెను. 'నీ పెక్క_డ నుంటివి? ఏమి 

విశేషము అచట మూచితివి! చెప్పును భగనతీ.. అని మేము 
వణమిల్ని యడుగగా, ఆమె యిట్లు చెప్పినది “నా పృభుస్రును 

మహా కాలదేవుని చూచుటకు యోగియులతోం గూడ పోయి 

యుంటిని. అచట బేతాళవతి యొకండు నేను చూచుచుండగా 

దేవునితో నిట్లు విన్నవించెను. దేవా, విద్యాధశేశులశే 
మడిసిన మామహాసై న్యపతి యన్ని కుని కొమారితను మవోర్థ 

రూవను తేజః వ్రభుం డనువాండు. ఆకస్మికముగా సారించి కొని 

పోన్రుచున్నా (శు. ప్రభూ, ఆమె విద్యాధరచ కృవర్డి పల్లీ 

యగు నని సిద్ధులు వక్కాణంచి యున్నారు. కనుక ధృభూః 

ఇాలదూరము బలాత్మా_రమునం గొనిపోక ముందే ఆమెను 

విడిపించి కాపాడుము” ఇట్లు బేతాళుడు 'మొటవెట్టగాం 

దేవుడు “పొండి, ఆమెను విడిపింప్రండు. అని మమ్ము ఆజ్ఞాప్ం 

చెను. మేమును ఆకాశ మార్లమున బోయి ఆమెను మాచితిమి, 

“చక్రవర్తి శుతశర కొకు ఆమెను కొనిపోన్రుచున్నాను. ” 
త్ బ్ - 

ర్ 
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అని పలుకుచున్న తేజః ప్రభుని మూాళ క్టిచే _స్పంభింవంబేనీ, ఆ మెను 

తెచ్చి మవోకాల వ్ర భువ్చునొద్ద సమర్పించితిమి. ఆయన ఆమెను 

సజనమునకు ఒప్పగించెను. ఈ యద్భుతేమును చూాచితని 

అంతట అచట కొన్ని దినము లుండ 'దెన్చనికి నమస్కరించి 

యిచటికి వచ్చితిని” ఆమె ఇట్లు చెప్పగా “ఎవడు విద్యాధర 

చక్రవర్సి యగును? నీవు సర్వమును ఎజుంగుదువు గదా 

చెప్పుము” అని మేము అడిగితమి. “సూర్యు(పభుండు అగును. 

అని ఆమె వలుకంగా, ఈనింహబలుండు పరార్ నని టె 

యసత్య్వము. దేవతలు తందునితోం గూడ శుతళర పక్షమున 
లీ J -—-3 

నడుము కట్టుకోని యున్నారు. ఆమాటకు ఆమె మ+* యిమ 

ఎలా 6 ళ్ క జ ee ఈ కున వురతో అనియు _-త్వరలో నే సూర్య్యవభునిక శ్రోతశర్యకును 
యుద మగును, అందులో మిరు చూచుచుండగా నే యీ; 

నింహబలుండు మనుష్యుని చె వముడియుసు; అతా రఇా_ణముసు 

చూచి నా యూమాట సత్య మని ధోలబటుంపదురు.” పట్టు 

చెప్పి ఆయోగిని పోయెను. ఆదినములు పోయినవి. కప్పుడు 

(పత ర్టైవీముగా చూచితీమి;ఏమనయా, మర్పు ఫ్ట్నిచ నీంహబలుండు 

మృతం బొందుట. ఆనమృకము చే నీవే సర్వవిద్యాధరచ కవి 

వని నిశ్చయించుకొని మేము నీపాదసరోజయుగ్మము న్ 

యించి నీశాసనములో నున్నా రము. 

ఇట్లు ఆమహాయాన సుమాయకులు వలుకంగా సూర్య 

(భుతు మయాదిసమేతుండై నమ్మి యథార్థముగా సమ్మతిం 
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చెను. దానిని విని మిక్కివీ భయగశుదున్న శ్ర తశర్తను 

క మ్ వస క న \ న గ రి న జో ఇందూ (డు విశ్యావసువు త్ర ధైర్యముతో నుండుము. నేను 

టేపు ప్రాతఃకాలమున సకల దేవసమేతు:డనై నీకు యుద్ధములో 
సాహాయ్యాము చేసెదను.” అని దూత్యముసు వంపి ఓదార్చెసు. 

సూరి ప్రభుండు వరబలములో “భేదమును, యుద్దములో శత్రు గ 
వతృముయొక్క_.  &షఉయముసు నూచినవాం డై సంతోషించి 

ఆరాత్రీ మునువటివలె తన కాంతలను గూడక మంత్రులతో. 

గూడ శయన హంగీకరించెుు. 

హమ లగ మ 

అంండాయనబమ్ష్ర స్తం లాలా. 

గుణశర్మ కథ, 

షష 

ఖు డై శయనించి నిద్ర రాక వీతఫీణ యనుసచివ్రని పిలిచి చి త్త 

ఆరా ౪ సూర్యు పయ కారి తనన హారులా. రత ను 
[౫ య - 

వినోదనార్థ మై సత్తవీరా 4త మగు నొక్క. యపూర్వకథను 

చెప్పు మని యడిగెను. వీతఖతి ఈకథ చెప్పెను. 

-ఈ వృథివిక5 సుగుణముల చెం గనార్చుంబడిన య నేవ. రత్న 

ములతోో నిండిన యలంకృతి ఉజ్జయిని యనువురి కలదుగదా. 

అందు గుణ ప్రియుండు క శ కనిలయుండు సూర్యందూభ యరూవ 

ధరుడు నగు వువానేనుం డను రాజు ఏలు చుండెను. అతనికి 

ముల్లోకములందు సాశి లేనిరూవవతి | ప్యాగా ప్రియ యగోకవతి 
గ 
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యను దేవి యుండెను. ఆమెతోంగూాడ రాజ్య మేలుచున్న 

యామవో నేన రాజునొద్ద గుణశర యను నొక చాహాణు(డు 
ఆశీ J 

మాన్ఫ్యు(డు హు అతడు కూరుండు, అతిసుందరుండు, 

వేదవిద్యా పారంగతుడు, యావననంతు(డు, కళాశస్త్రాస్త 

విదుండు, ఆగాజును ఎప్పుడును గొలుచుచుండణెను. ఒకనాండు 

అంత సర మందు నృత్త త్ర వ్రప్తావనున రాజును రాణియు పక్ 

నున్న గుణశర్మత్ మ. సర్వజ్ఞుండవు, మాకు త కీ 

గా నున్నది, £ ర్రింపనే ర్తువేని దయచేసి మాకు నీకౌశలము 
6 ౧ చూపుము. అనిరి. గుణశర్మ నవ్వుచు నేర్షను గాని, ఆన్ఫత్తము 

సభకు వనికి ఇదు, ఆది (ప్రాయికముగా నవ్వు పుట్టంచునట్ర 

మూఢనృత్తముగా శాస్త్రనిందితముగా నుండును. అందును 

రాజునెదుటను రాణియొదుటను! నీ! ఎంత లజ్జగి అనెను. రాణి 

కుతూహలము వే సరింపయగా రాజు “ఇది రంగ భూమియందబి 
Uy 

న్భ_త్తము గాదు, అది పురుషునికి లజ్ఞాకరము గాని ఇది గాదు, 

ఇది ఏకాంతవందు మిత్తగోస్టిలో తననేర్చును చూవుట. నేను 

నీకు రాజను గాన్సు నీవు స్వతంత్రుండవు, నా వెలికాండను, నీ 

నృత్త కౌతుకము చూడక నేయ నేను భుజింపను* అనెను. 

ఇట్లు రాజు వట్టు పట్టగా ఆ బ్రాహాణుండు అంగీకరించెను, 

కింఠకవటువాం డయిన వొరమాటను ఇభ త్యులు ఎట్లు విరాజుం 
రు ౧m 

గలరు? అంతట ఆవడుచువాండు గుణళర్మ అవయవములతో 

నాడిన డెల్ల రసావేశముచేత రాజును రాణీయు మనస్సులో 
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ఆడుచుండిరి. చదానిచివర రాజు గుణ గ చెతికి స్ యిచ్చి 

వాయింపు మనెను, గుణళర్మ సారణను మోటి రాజుతో “దేవా, 

ఈవీణ వనికి రాదు, మణి యొకటి లెప్పింప్రము, దీని యీ 

తం త్రిలో కుక్క_ వెండ్రుక ఉన్నది. తంల్రయుంకారలక్షుణముల 

చేత దినిని నే నెలుంగుదును * అని వలికి ఆవీణను తొడమింది 

నుండి తో లంగంబె జబ్బను. అంతట రాజు ఆతంతిని తడివీ విప్పి 

చూడయగా దానికడుపునుండి కుక్క వెండ్ర్రుక బయట వచ్చినది. 

అందులకు ఆశ్చర్యపడుచు అతని సర్వజ్ఞ తను కొనియాడుచు 

రాజు మరియొకవీణను అెప్పించెను. విప్రుడు త్రిమార్దగయు 

ఓఘసుభగయు కర్ణ పావన నిస్వనయు నై గంగనుంబోని యా 
a) ర్త 

వీణను వాయించుచు పాడెను. ఆశ్చర్యమగ్ను అయిన రాజున 

కును రాణికిని అతండు పిమ్మట వరుసగా శస్తాస్తవిద్య్యాకౌళ ల 

మును గూడ చూపెను. కాజు అతనిని "బావుయుద్ధ మెటు 

గదు వేని చేత ఆయుధము లేక ఒకబంధకరణమును చూపుము.’ 

అని యడిగెను. “దేవా, శస్త్రములు చేతం బూనుము, నన్ను 

వరుసగా కొట్టుము. చూవెదను బంధకరణమును.’ ఆని గుణ 

- ల నా గ శర్మ చెవ్చెను. పిమ్మట. రాజు వయె ఖ ద్రాద్యాయుధములను 

శై కొని ప్రహరించుచుండెనో వాని నెల్ల బంధకరణముచే అవ 

హరించి యుపహరించి గుణళ ర్త తాను గాయపడక రాజుయొక్క 

'చేతిని చేహమును కట్టివె చెను. అంత రాజు సర్వాతిశాయి 

యైన యాద్విజో_తృముని తనకు రాజ్యనిర్వాహమందు తోడ్సడ 
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గలవానినిగా తలంచి స్తుతించి బవుమానించెను. 

రాణి అశొకవతి అతని యసదృళరూపమును ఆగుణము 

లను చూచి అతని్నివె మరులుకొని “ఇతనిని పొందనయీని నా 

జీవిత మేలి” అని యాలోచించి యు కి పన్ని రాజుతో ననియె. 

క్ యో "లా గ్రి a నీ జ ర్ ఆర్యవు త్రై; దయ నేనీ గుణశేర్యను నాకు ఏకా వాదనము 

నేర్ప మని యాజ్ఞ పంపును. వ్రతనీ యీవీణా వాదనకౌశలమును 

చూడగా నాకును ఆ కళయందు (ప్రాణాథికవ్రయ మయిన 

కుతూహలము పొడముచున్న గి.” ఆపాన విని రాజు గుణ 
Wp 

శరను దేవిక సీణావాదనము నేరుపు మని నియమించెను. 

'తమయాజ్ఞ, మంచిదినము చూచికొని ఆరంభించెను. అని 

గుణళర్మ నెలవు పుచ్చుకొని యింటిక పోయెను. రాణిదృషప్టి 

'వేలువిధముగా నుండుటం గనిపట్టి శంకించి అనేకదినములు 

వీణారంభము చేయకయె కాలము గడప్రుచుండెను 

ఒకనాడు నువోనేనరాజు భోజనము చేయుచుండగా 

శాంత సున్న గుణళర కూర వడ్డంచుచున్న వంట వానిని “వలదు 
“రీ Cs 

వలి దని నివారించేను. ఏ మని రా జడుగంగా సర్వజ్ఞుడు ఆ 

గుణళర్మ “జేవా యీకూరలో విష మున్నది. లతుణముల 

చేత నాకు శెలిసీనది వీండు దీనిని పడ్డించునపుడు భయముచే 

వణకుచు చెదరుమాపుల నాముఖమును మూచినాండు. ఎవరి 

న దీనిని పెట్టినయెడల ఇప్పుడే ఈనిషయము బయ ల్పడును. 

నేను ఆవిషదోషమును పోంగొ శ్రైదను” అని వలిశెను. అంతట 
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రాజు ఆవంటవానిచేతనే ఆకూర లతినిపించెను. వాడును వెంట 

నే మూర్చితుః డాయెను.. గుణశిర్మ మంత్రెములచే వానివిష 

దోషమును పోంగొట్టంగా రా జడుగలా నూవకారుండు ఉన్న 

మాట ఉన్నట్టు ఇట్లు చెప్పెసుాోదెవా, నన్ను మోవైరి 

గాడరాజు మోకు విషము వెట్టు మని యిచటికిం బంతి 

నాయ. నేను పరదేశిని వంటనేర్చరిని అయి, నన్ను ఏలినవారికి 
తెలువుకొొని బానసంబున కొలువు కుదిరితీని. ఇపుడు కూరలో 

నిషము పొదిగి తమకు 'వెట్టు చుండగా ఈ మవోత్తుండు కని 

పట్టినాణం. వైసంగతి తమకే విశవము” ఇట్లు పలికిన యా 

సూదుని దండించి రాజు ప్రాణదాతగ్ధున గుణళర్మకు ప్రీతితో 

యి (గామములు ప్రచ్చెసు, 

మటునాఃడు మరల రాణి నిర్భంధము చెయా రాజు 

గుణశర చే వీణా వాదసళ?తును ఆరంభింవించెను. గుణశర్మ వీణ 

'నేర్పుచుండంగా అశోకవతి సదా విలాసవోసాదులు కావించు 
చుండెను. ఒకనాడు ఆమె మదనాతుర రమే ఏ కాంతమున 

అతనిని మాటిమాటికి గోళ్ళ తోయ బొడుచుచుండెను. వారించు 

చున్న యా ధిరునితో “ఓయి చెలువుండా, వీణా వాదనమిషవే 

సుందరుని నిన్ను నేను కవయం గోరితిని. నీనై వట్టరాని 

మోహమున బడలు చున్నటదాన, నన్ను నీవు న్వీకరింపుము” 
అని వేడుకొనెను. “ఇట్లు చెప్పకు. నాకు నీవు వభుభార్యవు, 
నాబో6ట. వొత్తు భు ద్రోహ ము ee (గు / ఈసావానము కు 

గ 
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మూానుము*+ అని గుణశర్చ పలికెను. “ఒరి నీరసుండా, ఈ 

నీ రూపము కలావైదగ్గ్యను నిషలములే గదా. అనుర క్ట 

నయిన యిట్లి నన్ను ఉవేటీంచుచున్నావు. అని రాణి పలికెను. 
లు 

గుణశర్శ “చకంగా చెప్పితివి ఏవి పరదా రాపహరణమాచే 

అకీ రిమలీమసము-లై  ఇహపరముల నరకపొతము కలిగించునో 
ఆరూపవైదగ్ధ్యానులకు ఏమి ఫలము?” అని యవవానించెను, 

అంతట రాణి అతనిపై ఆలిగినదియుంబో లి “నామాట చేయ 

వేని నాకు చావు నిక్కము. కనుక అవమానిత నైన నేను 
ముందు నిన్ను చంపించి పిమ్మట నెనే చచ్చెదను.” అనెను. 

“బళి! అశ్లే అగును గాక! ధర్మబబ్ద మయిన జీవితము యణ 

కాల మయినను మేలు, అధర ముతోోడి కల్పకోటిశతము లయి 

నను మేలు కాను. పాపము నేనీ. రాజదండన నొందుటకన్న 

పాపము చేయక శ్లాఘ్యుండ నగు నామకరణము మేలు” అని 

గుణశర, వాక్రుచ్చిను. దానిని వినియు రాణి మరల * చెలు 
శీ టం 

వుండా, నీకును నాకును ద్రోహము చేయకు. చొప్పెద వినుము. 

రాజు నాసూటను అళక్య నుయినను దాంటనేరండు. అతనితో 

చెప్పి నీకు దేశము లిప్పించెదనుు సామంతుల నందును నీయను 

చరులనుగా చేయించెదను. అట్లు గంత జ్జ సృలుండ వైననీవె 

రాజ వగుదువు; అంతట నీ శేమి భయము ? ఎవడు నిన్ను 

ఎట్లు అవమానింవణగలండు? కనుక నన్ను. గూడుము, కూడ వేని 

విశ నుండవువీ అని హాచ్చరించెను. ఆ రాజాంగన వదలక 
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యిట్లు నిర్భంధించుటం గని ఆసమయమునకు తప్పించుకొను 

వాడై గుణళర్మ యు క్టిగా “దేవీ ఇంత నిర్బంధ మేని నీమాట 

'నెజవేన్చెదను. అయినను రహస్యము బయట బడు నని 

భయ మగుచున్న ది. కనుక అవసరవడం దగదు. కొలందిదినములు 

ఓర్వుము. నామాట నమ్థుము. సరనాశేము చేయునది యొన నీ 

విరోధము నా శేలగి అని ఆమెను ఆశ గొల్సి ఒప్పించి అచటి 

నురడి  వెలోవడి జాటుడిట్ల యింటికి పోయెను 

వీమ్వట మహానేనరాజు సోమశేశ్వమని కోటలో ముట్ట 

డించను. గౌడనాథుండు. విక్షమశ_క్టి వచ్చి మవానేనుని 

ముట్టడం చెను. అంతట మవాోనేను(డు గుణశర తొ" “ఒకనిని 

ముట్టడించి యున్న మనము మణియొకనిచే ముట్టడి నొందితిమి. 

ఇప్పుడు ఇద్దణతో పోర మన మెట్లు చాలుదుము ? యుద్ధము 
చేయక ముట్టడిలో ఎంతకాల ముందుము ? సంకటము వచ్చి 

నఏ. ఏమి యుపాయము? అని యడుగగా * దేవా, ఉపా 

యము చేనెదను, ఖైరస్టిముగో నుంథుము. ఆ యువాయమున 

ఈ సంకటము తప్పించు కొనుటయె గాక కార్యమును కూడ 

సాధించెదను. * అని ఉత్సాహపవటజిచి గుణశ రృ కన్నులకు 

అంత ర్థానాంజనము వెట్టుకోని రాత్రీ నిక్కమళ _క్టియొక్క. 

స్కృ_ంథావారమునకుం బోయి నిద్రితు. డయి యున్న విక్రమ 

శ క్టిని లేపి “రాజా, వినుము, నేను దేవదూతనుు ఈ తణమే 

మవానేన రాజుతో సంధి చేసికొని వెడలి పొమ్ము. అటు చేయ 
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వేని నీకు నై సిములతో౧నాడ నిశ్చయముగా నాళము కలు 

గును. నీవు సంధిశె అతనికడకు చూతను పందిన ఆతండు 
వూ 

అంగీకరించును. * అని నీకు లేలుప్రు మని నన్ను విష్ణుదేవుడు 

వంపినాండు. నీవును భ కృుడవు, ఆయన భక్తుల యోగ మేమ 

మును మాచుకొనువాడు గదా. అని ఇచివ్చెను. దానిని విని 
క of + a ప విక్కమశ_క్టి “నిశ్చయముగా ఇది సత్య మే. కాబేని ఇచటికి 

ఎవడు రాంగలండు. ఇది మనుహ్యోాచిత మయిన యాకృతి 

గాదు. అని యాలోచించుకొని, గుణశర్మ తో “నేను ధన్యుండ 

నయితిని. దేవుడు నాకు సందేశము పంపునంత పుణ్యము నాకు 

గలిగినది. దెన్రునియా+జ్ఞ ప్రకారము చేసెదను. * అనెను. అంతట 

గుణశర రాజునకు నమకము గలిగించువా' జ అంత-రానాం 
డి - యా థి 

జన ప్ర, భావము చెత ఆంతర్థ్మి తుం జై వెడలి పోయి, తాను 

చేసినవి మవాోనేనునికి తెలియ బజిచెను. ప్రాణరాజ్యవుదుం 

డయిన యాగుణళ ర్మ ను కంఠాలింగనము చేనీకొని మవోనెనుండు 

సంతో షించెను. అళ్ల్లు విక్రృమళ్తక్షి మటునాండు దూతముఖముగా 

మహానేనునితో సంధిచేసికొని తరలిపోయెను. ఇట్లు మహా 

సనుండు గుణశర్శ వ్ర భావముచే నోమకుని గెలిచి వనుంగులను 

గుజములమ కొని ఉజ్జయినిక పోయెను. అచట రాజును 

నదీస్నా నమునందు మొసలినుండియు, ఉపవన వివోరమునందు 

పాము కెటువిషమునుండియు గణన | న ంంనాస్ను 
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తరువాత కొ న్ని దినములకు ఆరాజు బలయు క్యం 7 తన 

సరి సున వికమనమశ కి మిోందికి నాడి వెడలెను. అతండును 
కూ ౧. శ. జాలి 

ఇతనితో పోరుటతై. తననగరు వెలువడి వచ్చెను. ఉభయుల 
యి 

ఖ్ అర ఇల ఆతని ను ప —_ ళు, వ 0 శ 

కును ఫఘాోరసం గ్రామము (సారంభ మూ ముసల తాటి లస 

పో / జ గ శా వ 2 శా రా వ్ జ మ 

యుసు (క్రమముగా దష్గందష్టియు గ్య మారంఫుం విరథికృతు లి 

ఒండొరువులను క స దూనికొని వ కొనుచుండంగా ఆతొ టు క యై ర 
పాటుచే మహానేనుండు నేల పడెను. వడిన యతనిని కళ్తిం 

బొడుచుచున్న విక్రమళ_క్షని గుణశర్మ చకాయుభముతో 

భుజవును ఖండించి వపరిఖఘుముతా* వతీమునః గొట్ట నేలం 

గూల్చెను మహానేనమవోరాజు లెచి సంతోషించి “వని 

చెప్పుదును మవహోవిరుండా, ఈ ప్రాణములు నీ విపుడు అయిదవ 

మాటు నా కిచ్చినవి.” ఆని గుణశర్శను మాటి మాటికి పొగడు 

చుండెను. ఇట్లు గుూూశొర చె నిహతుం డయిన వికవశ క 
గం రీ / జట 

యొక్క. నై న్యమును రా షముోళు మవోనేసుండు ఆ క మించెను. 
లు . (6౨) లీ 

గుణశర యొక్క తొ డ్పాటుచే పతర రాజులను కూడ జయించి 
౯ ఇ a ఖ్ i Pog ఉజ్జయినికి వచ్చి సుఖముండెను. 

అశోకవతయు గుణశం శై ఉవ్విళు లూరుచుండి, వచ్చిన ప్రల 

పిమ్మట నతనిని "రేయుంబగలు 
శ 

వాన్టంచుచుండెను. ఆ య కార్య 

నకు అతం డెట్లును ఒప్పం డాయెను. సజ్జనులు దెహము నైన 
య) (ఇ యా 

సదలుదురు గాని అవినయ  మూచరింవరు. అన్ కవత ఆతని 

నిశ్చయము నెణింగిన డై కళటదాఃఖమును నటించుచు ఏడ్పు 



829 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౮. త. ౬ 

మొగముగా నుండెను మహాోనేనుడు వచ్చి ఆరీతి నున్న 

యామెను చూచి “ప్రే యనస్కీ ఏమి యిది? ఎవడు నీకు 

కోపము కలిగించినాండు ? చెప్పుము. వాని ధన ప్రాణములను 

ఇప్పుడే హారించెదను. * అని వలుకంగా, ఎట్టేలకు రాణి “నాకు 

అపకారము చేనీన వానిని నీవ్ర దండింవ శ క్షుుడవు గావు ఆత(డు 

నీకు లొంగువాండు గాండు. కనుక నాదుఃఖమును వృథాగా 

వెడల బుచ్చ నేల?’ అనెను. రాజు నిర్భంధింపంగా తట్టు అన్ఫత 

ములు పలికెను. 

“ ఆర్యపుత్ర్రా, అతినిర్భంధము చేనెదవు. చెవ్పెదను 

వినుము. గాజేళ్వరునివలన ధనము నోరి -ఈ గుణళర్మ నిన్ను 

'వెలార్చుటకు అతనితోడ జఒడంబడువాం 2 తనకు ధనము 

వంపు మని రహస్యముగా అతనియొద్దకు దూత్యము వం వెను. 

అచట ఆదూతను మాచి రాజున కాపుడు ఒకవంటవాండు 

“దేవ్యా, ఈ కార్యమును నేను సాధించెదను. ధననాళము పల 

సెదను* అని చెప్పి, గుణళర్తుని దూతను ఖయిదు చేయించి 

మం E ము బయల్పడకుండ ఇచటికి విషము స్క యోగించుటకు 

వచ్చెను. ఈలోవల గుణశర్మ దూత ఖయిదునుండి తప్పించు 

కొని వచ్చి గుణళర్మకు వృత్తాంతమును తెలిపి మన బానసీని 

చూ పెను. ఆరితని ఆ వంటవాని విషష యోగము నెణీంగి నీకు 

చెప్పి ఈ ఛాహణాధముండు గుణళర్మ వానిని చంపించినాండు. 

ఈదినము ఆసూదుని తల్లియు భారక్థియు తమ్ముండును వానిని 
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వెదకికొని రాగా ఈజిత్తులమారి గుణోర్మ కనివట్టి ఆ తల్లీని 

భారస్టను చంసించినా(డు. తముడు పలాయితు.డై డైనవశమున 

నానగరు సొచ్చి నన్ను శరణు మేడి నాతో ఈపృర్తాంతే 

మంతయు చెవ్వుచుండంగా గుణళర్మ నా పడుక టిల్లు సొచ్చెను. 

అతనిని మాచియు వేరు వినియు ఆసూద్న భ్రాత భయముచే 

వలాయితుం డాయొను. ఎచటిక పోయినో తెలియ దాయును. 

తనభృత్యులు ముందు చూపగా వానిని గంణశర్మ మాచి 

నివెటబేోయి ఏ మేమో ఆలోచించువాండుం బోలె కొంత 

నే ఫుండెను. “గుణశర్మ, ఏమి ఈదినము 'పెలువిధముగా నున్నా 

వు*₹* అసి నేను దర్తసచే ఏళ*ంతమున అడిగితిని. అతడి 

నన్ను గవయం గోరి బయల్పడు ననుభయముచే ఆ కూన న్య 

వాసకమందు నాతో దేవీ, నీవై వలపుజిన్చుచే నె నెను కాలు 

చున్నాండసు. న న్ననుగృహింప వేని నేను బ్రదుకను. నాకు 

పాణదానము చేయుము. అని నా పాదముం బ్రాలెను. నెను 

పాదములు లాగికొొని తొ ట్రుః పడుచు శర వాండును 

లేచి నన్ను బలిమిచే స ఆతణమందు నాచేటి 

పల్లవిక వచ్చినది. దానిం జూచి గుణశర్మ భయపడి వడలి 

పోయెను. పల్లవిక ఆత్ణము రాదెని పాపాత్తుండు నిక్కముగా 

నన్ను చెణీనీయే యుండును. ఇట్లు నాకు సంభవించినది” 

పట్లు కల్పించి చెప్పి ముగించి ఆరాణి ఏడ్చు చుండెను. ముందు 

అసత్య భాషణము వీమ్మట చెడిపలును గదా పుట్టినారు, 
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దానిని విని రాజు కోవముచే మండివడెను; స్రీలమాట 

యందలి నమ్మకము మవాత్తులకును ఆలోచనను పోంగొ ట్టును. 

రాజు కాంతవో నిట్లనియె. ప్రాణానాయికా, చింతిల్లకుము, 

ఆ ద్రోహిాకి నిశ్చయముగా మరణదండన చేనెవను. కాని వానిని 

యు_క్టిచేత చంపవలయును. కానిచో అవకి రి గలుగును. వాయు 

నాకు అయిదుమాటులు ప్రాణ మిచ్చుట వఖ్యాతీము గదా. 

నిన్ను వెకొనిన దోషము లోకములో చెవ్ప్చందగినది గాదు” 

“పొాణేశ్వరా, అ ట్లయిన ఈదోేవము చెప్ప రానిదేని నిన్ను. 

జంప్రుటకు ౫డ రాజుతో వీడు చేసీన యొడంబడికసు ప్ర క టింపం 

గూడదా? అని రాణి యడిగెను. “సరియ్య, అట్లు చేయవచ్చును.” 

అని సలిక జు ఆస్థాని cas రాజదర్శనమునకు రాజులు 

రాజపుతు లు సామంతులు మంత్రులు ఎవరి ఆం వచ్చిరి. 

గుణళర్మకు ఏపవాణమునకుం చోవు ముండంగా దారిలో , 

వెక్కు_దుర్ని మి త్రము లాగును. కాకి ఎడమకు పోయెను; 

కుక్కు ఎడనునుండి కుడికి పోయెను; పాము కుడినుండి ఎడమకు 
బోయెను; బావువు భుజశిరముతోంగూడ అదనరెను. “ఈయ 

నిమి త్త్సములు నిశ్చయముగా నాకు అశుభమును నూచించు 

చున్నవి. ఏ మయినను నాకు అగును గాక్క నాదొర యైన 

రాజునకు చెడుగు కలుగకుండును గాక. దివాణములో విరుద్ధ 

మేమి-యును కలుగకుండును గాక ఇట్లు తలపోయుచు 
గుణళ ర రాజాస్థానికి పోయి వ్ర ణమిప్లీ కూర్చుండెను. 
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అతనిని రాజు ఎప్పటివలె గౌరవింపక క్రాధకహోయము 

లెన కోరభూవుల చూచుదుండెను. “వమి ఇ! అని గుణ 

శర శంకించు చుండగా రాజు ఆసనమునుండి లేచి ఆతని 

2 & చు న జర 2 ౮ 33 
మీదికి దునికి మెడమిో:దం గూర్చుండెను. ఆశ్చరర్థిమగ్ను 

లయిన సభ్యులతో రాజు నాకును గుణశొర కును గ లన్యాయ 

మును వినుడు. అని చెప్ప నారంభించెను. అంతట గుణశ్ర్ల 

నవకుడను నేను, వ్రభువవు నీవు మనకు సమానులకుంబో లె 

వ్యపవహాన మెట్లు ఘటించును ? ఆసనమందు కూర్చుంచుము, 
ఏ వ + సప లన «0 ws పిముట ఇచ్చ వచ్చినట్లు ఆన తత్తువు గాక.” అని విన్న పంచెను, 

పట్లు ధీరుడు గుణశర్ష సతతరంలో మంత్రులును బీ ధింషయగా 

రాజు మరల ఆసుగతుం. జె సభ్యులతో" ని టనిగాః *మిరలు 
0. CY) 

ఎటుగుదురు గదా, కులక వూగతు లయిన మంతు,లను 
టం శ ల 

అత క్ర మించి ఈగుణళు ను నాతో సమానునిం౧గా వెన్ల్ని. 

వినుడు వీడు దూతలను పంపి గడేశ్వరునితో నొడంబడి 

నన్ను తెగతాప్పటకు ప్రయత్నము చేనినాయు ' ఇ ట్లని రాజు 

తాను రాణినలన విన్న కల్పనాకథ నెల్ల వారక్. లెలివినాండు. 

తన్ను చెటుప వచ్చినాం డని యామె చెప్పిన మాటను గూడ 

జనులను బయటికి పొ మని ఆప్రులకు చెప్పినాడు. * దేవా, 
క el 

పది యెల్ల కల్ల. నీ కెవరు చెప్పినారు. ఆకాశములో కృతనులు 

ని 2» ఆ  పీకెను  ' పాపాతుండా ఎవరు వ్రాసినారు! అని గుణళర్మ పలికెను త్తు? ; 

ఇది నిజము గాచేన్సి కూరతబిలలోవల నున్నవిషము నీ కెట్లు 
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తెలిసినది” అని రా జడిెగెను. “సర్వము ప్రజ్ఞ చే తెలియును.” 
అ అసు అని గుణళర చెప్పగా అది యసాధ్య మని గుణళర్మకు ద్వేషు 

లైన మంతులు వలికిరి. *బేవా, నిజమును విచారింవక యిట్లు 
క ఈక mn 

పలుకుట ఉచితము గాదు. ప్రభు వంట విచారహానుం డంట |! 

దీనిని నీతిజ్ఞులు నిందింతురు.* అని గుణళ ర పవలుకుచుండ. గా, 

“ఓరి ధృష్టుండా[ి అని పిలుచుచు అతనిని రాజు సురక తితో 
రు ఎ 

పొడిచెను. అపోటును కరణ ప్రయోగముచేత తప్పించుకోంగా, 

రాజానుచగులును ఇతరులును ఆతనిని కత్తులతో. గొట్టిరీ. 
అతడును గకరణములచేత ఆ కృ పాణములను తప్పించుకొని 

ఒడినీ ఆపిచి ఒకరిజుట్టు ఒకరికి ముళ్లు వేసీ రాజసభనుండి పడలి 

పోయెను. వెంటం దణీమిన నూర్షురు జోదులను మడియించెను. 

వస్త్రమందు ముడిచికొ నియున్న యూ యంత కానాంజనమును 

నేత ములం చెటుకొని అదృళ్యుం డ తశణమే ఆచేశమును 
/ టు ఈ యా క్ష 

వదలి పోయెను. 

దథీ.శావథమునకుం బోవుచు అతండు దారిలో ఇట్లు 

తలపోనెను ___ “నిజముగా అశోకవతి యీ మూఢుని వ్రేరించి 
శై రీ a 3 నది. గ క్ష విమానిత లై.నస్త్రిలు విషముకన్న కూరురాండ్రు, 

సుమా! ఆవో ! నిజము చూడనిరాజులు సాధు సేన్రర్ణలు గారు 

గదా!’ ఇట్లు తలపోయుచు( బోయి, గుణళర్మ ఒక గ్రామమున 

మళ్లే చెట్టు క్రింద శిష్యులకు అధ్యయనము చెప్పుచున్న యొక 

ట్రాహాణునిం గాంచి నమస్కరించెను. ఆఖశ్రాహాణుండును ఇతనికి 
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అతిథధిసత్కారము చేని స్ప బృబ్రాహ్లూణా, నీన్ర ఏశాఖ చెప్పం లవ్రు ? 

) గా అగ చెప్పు మనెను “బ్రాహణా క పండ్రెండు శాఖలు చెవ్పంగలను. 

సామవేదమువి రెండు, బుగ్వేదమువి "రెరడు జాస్సుపి ఏకో 

అథర్వముది ఒకటి.” అని గుణళర్మ చెప్పెను, “అటయిన నీవు 

దేవుడవు!’ అని, ట్రాహణుండు ఆకారమువేతనే కధిత న స్కభానుః 

డయిన గుణశగను వినయము తోయ నడిగెను: “నీ జన ముచే 
నలంకరింవంబడిన చేశమువు వంశమును ఏవి? నీచే శమ? వంత 

నీ పట్లు చదిపితివి? అని. గుర, చెప్పం వొడంగెను. 
ళు లీ 

క్ష రొ i పశ ష్ = యు య 3 ఇట 

ఉఅజయినసిఫునియందు ఆవశ యని యుక ,చఛొహాలు 
జ్ర హ్ ఫీ pe 

కువురుతు ఉండెను. ఆతనికి బాల్యనుందే తంద్రి మ్భలం 

Ae సం. తల్లి సహాగ నును. ననిషు:.. ఆంత స 

ఆపురవుందే మామయింట ఎదుగుచు వేవములను విద్యలను 

కళలను నేప్పుచు ఉండెను: విద్యా గ్రహణము ముగినీనంతట 

పతనికి ఒక పరివ్రాజకునిత్ ' సఖ్యము సంభవించినది. ఆదిత్య 

శర్మతో గనాడి పోయి పరివ్రాజకుంయ శ్ర కానములో యతీణి 

నిద్ధికొొటుకు హోవును చేసెను. అందుండి బంగారు విమా 

నమున వరక న్యాపరివృత మై న్వాలంకృత మై యొక దివ్యకన్య 

యావిర్భవించి మధురవాక్కు_తో “ఓసన్నా్యన్కీ నేను యతని, 

నావేరు విద్యున్నాల. ఈ యితగలు యశ్షీణులు. ఈనా వరి 

వారమునుండి ఒక తెను నీ కష్ట మయిన దానిని వుచ్చుకొవ్ము, 

ఈ నీ మం త్రసాధనను చే నీకు ఇంతే సద్దించినది, నా మంత్ర, 

ర్తి 
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సాధనమును నీన్ఫు పూగ్ల ముగా నెజుంగ వైతివి. అందుచే నేను 

నీకు నీస్టింప నైళని. వృథాగా మరల శ్లేకవడకుము. అనెసు, 

యతీ యిట్లు చెప్పణా సన్న్యాసి ఒప్పుకొని తత్పరివారము 

నుండి ఒకయడీని సీకరించెను. విద్యువ్వాల యంత'రాన మ౫ 
భె థ్ 

ఆగి py కు ౯ వ్; న a c ది ష్ పా రా 
యొను. పరి ప్రాజకునిక ప. యశ్షుణిని ఆ త్యశర్మ్య ద్య 

న్థాలకంళు ఉ త్రమురాలు యతుణి కలదా?” అని యడిెగను. 

సుందగుండా, కలదు. విద్యున్నాల? ము చంద్ర , లేఖయు మూండ 

వది సులోచనయు న. ఉ శకం. మీపీలో ను సుటో 

చన ఉత్కృష్టు రాలు.” అని ప్పి ఆయయీణి యథాకాలము 

We వా WEED = క యం త్ సే వచ్చునది యై అప్పటికి పోయెను. సన్న్యాసి ఆదిత్యళశర్మతో శ 

గాడ వానియింటికి పోయెను. అచటికి ప్రతి యయిన యాః 

యతీణి అనుదినమును కాలమునకు వచ్చి ఆ పరి ద్రాజకునికి 

ప్రష్టభోేగములను ఇ్రచ్చుచుండెను. 

ఒక నాడు ఆదిత్యశర్మ ర పృవాజక ముఖముగా ఆమెను సు 

లోచనామం త్ర విధిని ఎవ రెటుగుదురూో” అని ప్ర శ్న చేనెను 

యతయీణియు పరిివ్రాజకముఖముగా నిట్లు తెలిపెను: “దక్షిణ 

దిక్కు.నందు తుంబవన నును స్థానము కలదు. అందు వేణానదీ 
ల ౮? అధ్య జ CE 

తీరమందు విష్ణుగుప్పు డను ప్రవ్రాజకుండు భదంత ష్టుండు 

నివసించుచున్నా(శు. అతడు ఆమం త్ మును సవి వట 

నెబుంగును * యతీ.ణీవాక్యమువలన ఈరహస్యము తెలిసికొని 

ఉత్పుకుం = ఆదిత్యళ ర్త ఇెలికాం డయిన పరి బ్రాజకు(డు 
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ప్రతిచేం గూడ రాగా ఆదేశమునకుః బోయి వెదకి వెదక ఆ 

భదంతుని కనివట్రి అతనికి మూండువత్పరములు భక్టితో పరి 

చర్య చేసెను. పరి వ్రాజకునిః ర యా మత్రీణి తెచ్చిన 

యమానుహభోగములను భదంతునికి సమర్పించి యువచరించు 

చుండెను. తుస్ట్రు (డై భదంతుండు ఆదితర్థిశర కు ప్రాన్టిత్ _ మైన 

సులోచనామం త్రమును విధాన నవూర్యకముగా సువదేశం చెను, 

ఆవత్యళర్మ ఆమం త్రమును నేర్సి వురశ్చరణమును సమా వ్ర 

నొందించి ఏకాంతమున యథావిధిగా సంఫూర్ల ముగా పో 

మము చేసెను. అంతట నిమానస్టు య రా లె ఆయతీుణి సులో 
పాశ <0 ~~ న జగదా ాశ్చర ర్ట కారి యగురూాపఫము తొ ప్రాదుర్భవించి a 

రా రమ్ము, నీకు నేను "0 ఏ కాస నావలన నుప రు 

బుదిపాత ము సర్వజ్ఞ కల్పుండు అవరాజితుండు నగు తసయుినిం 
గ త 

బడయం గోరుదు వేని ఆటుమాసములు నాకన్యాత్వమును పో 

గొట్టకుము.” అనియెను. వ్రతంశుసు అంగీ ఇరింవంగా పతనిని 

విమానమున అఆఅలశకాపఫురికి కొనివేయెను. అచట నాదిత్యశర్మ 

ఆమెను వెంత సదా మాచుచు ఆబుమాసములు అనుథారా 

వతీము చరించెను. అందులకు తుక్టుం డై కుబేమశు స్వయ 
Uy టు ఈ 
ముగా దివ విథానమున సులోచనను అతనికి ఇచ్చెను. 

నే నాబభాహణునికీ ఆమెయందు కలిగినకుమారుండనగు, 
J) 

మంచిగుణములను బట్ట నాకు నూతం డ్రి య గుణశెర్మి యని 

వేరు పెట్టినాడు. నేనును క్రమముగా అచటనే యక్షాధిసతి 
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యైన మణిధరునివలన వేనములను విద్యలను కళలను నేర్చితిని. 

ఒకనాడు ఏలొకో ఇంద్రుడు కుబేరునిరయొద్దకు వచ్చెను. 

అతని మాచుచునే అచటివార లెల్ల లెచి నిలిచిరి. నాతండ్రి 

ఆదిత్యశర్మ ఆసనుయమున డై నఫశిమున పర థాాానము గా నుండి 

త్ "ట్రుపాటుతో "వేవం డాయొును. అంతట య కోపించి 

అతనిని “చీ మూదుండా, నునుహ్యలోకమున* పొమ్ము. నీవ్ర 
Ey స 

ఇచట తగవు. అని శపించెను. సులోచనయు ప్రణమిస్లే (ప్రాన్థిం 

వంగా “అ ట్రయిన ఇతండు స్వయముగా ముర్త్యలోకమునకు COR 

వలదు ఇతని యీ వుత్లు (డు సోవును. గాక, పుత్రుండు ఆత్మ 

యె యని గదా చెప్పుదారు. నావలుకు వ్యర్థము కాకుండును 

గాన. అన వనికి వంద్రుడు ఇ'౦తుం. డాయెను. ఆంతట నా 

తండి నన్ను కొని వచ్చి ఉజయినియందు తన మేనమామ 
టీ న జ 

యింట విడిచెను. కానలనీనది ఎవండు తప్పించుకొనం గలండు? 

దైనయోగమున అచటి రాజుతో నాకు సఖ్యము కలిగినది, 

వివుట జరిగినదాని నెల్ల చెవ్నిదసు వినుము. అని పలికి, 
జై ౧౧ 

గుణళర్మ ఆమూలముగా అగశోకవతి వేనీన చేంతను రాజు వేసీన 

చతను యుద్ధమును గూడ వర్షించి మరల ననియె..__*ఓ 

బ్రాహాణుండా, ఇట్లు నేను వరారియై దేశాంతరము పోవుచు 

దారిలో నిన్న నూచితిని.” 

అద్య క రీ 6 ఆభ్రాహణుండు ఇది యొల్లను విని గుణళర్మతీ ర 

ఇ న ఆయీ గా వభూ; నేను ధన్యుండను. నాయింటికి రమ్ము, నావేరు అగ్ని 
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దత్తుండు ఈ గ్రాసము నా యగ హారము, వందు సుఖముగా 

సుండుము. అని పలికి అతనిని సర్వసమృష్ట గల ధె ఆవులు 

"గేదెలు గుజ్జములును ఒప్పుదున్న తన యింటికి తోడ్కొని 
పోయి స్నా నాంగరాగ నస్తాభరణ నివిధ భోజనములతో 

సత్క_రించెను. దేవతలు గూడ కొమింఫు దగిన రూవనలతిని 

సుందరి యను తనకస్యను లతుణములు చూప్రమిష చేత గుణ 

శర్మకు “మూవెసు. అనన్య సామాన్య రూపను ఆ క న్యామణని 

చూచి గుణళర్మ అగ్నిదత్తునితే, “ఈమెకు సవతులు ఉందురు. 

నాసికయందు ఈమెకు మచ్చ యున్నది, దానిని బట్టి చెప్పితిని, 
రు 

వశ్మునను రెండవ మచ్చ యున్నది. వానిఫల మిది” అని 

చెప్పును. అంతట ఆ మెయన్న తండ్రి, యానత చే ఆ మెవవంబున, 

నైట యొల్తిదూడంగా, మచ్చ ఆగవడెమ. అంతట నగ్ని దత్తుడు 

Ss శ ౧. “8 క 6 ఆశళ్చర్యవడి గుణళర్మతొ “అయ్యా, నీవు సర్వజ్ఞుడవు ; ఈమె 

తిలకములు అశుభములు కాన. సాథారణముగా లోకములో 

భర్త శ్రీమంతుం డేని సవతు బుందురు. దరిద్రు(శు ఒక తెనే 

పోషింప లేడు. వెక్క_ండ, నెట్లు పోషించును? అనెను. 
(0) ల 

గుణశర్మ ఆమాట విని “అవు నయ్యా, నీవు చెప్పినది సరియే. 

సులక్షణ మయిన యాయాక్ళలిక అశుభ మెక్క_డది * అని 

బదులు చెప్పెను. 

ఆ పసంగమున అగ్ని దత్తు: డయగ6గా గుంాశ్ ర్య వీ 
గూ) 

త్య నయనమందును తిలకాదుల ఫలమును వెటు 
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"వేలుగా వర్ణించెను. గుణళర్మను చూచిన మాత్రాన సుందరి 

ము pa శ్ర బా ద ఉత్పుకయై చకోరిక చంద్రు నింబ లె చూప్పలచే అతని లగ 

గొరెను. అగ్నిదత్తుడు ఏకాంతమున గుణశర్శతో “మహాను 
బూజు. శర కన్యను సుందరిని నీ కిచ్చెదను. విచేశమునకు 

పోకుము. నాయింట సుఖముగా నుండుము. * అనెను. గుణ 

Sf అ జ రగ ౧ ఎవరి నే ర్త పలికెను. సత్యము, బట్టు చనన నా కమి సౌఖ్యము 

తక్కువ ? ఆయినను మిథ్యా రాజావమానాగ్ని తసుడ నయిన 

రాకు అది చ్చీ తకేరము గాదు. కాంత, చంద్రోదయము, వీణ, 

వంచమస్వరము, అనునవి సుఖతులను ఆనంద వెట్లునవ్హి దుఃఖి 
౬ 

తులను వెతలం చెట్టును గాదె! తన యిచ్చచే అనురక్ష్ర మైన 

భార్య ప్యభిచరింపదు. అస్వతం త్రయె తం డ్రి యిచ్చినది ఆశ్ హ్టోర్ర 

వతివలె వ్యభిచారిణి యగును. ఆ యుజ్జమునీ నగరము ఈ 

వీటికి సమిీపమా ఏమి ? రా జెతిగానేని నాకు ఒక వేళ యువ 

దనము చేయును. కావున తీర్లభమణము చేసీ ఆజన సంచిత 
WU థి 
కల్పిషమును కడగి వైచి ఈ దెహమును వదలి సుఖతుండ 

నయొస్టద. ఆ ప్ర తీవచనమునకు అగ్ని దత్తుడు నవ్వి, “నీకును 

పట్టి యజ్ఞాన ముండ(గ్యా, ఇతరుల మాట చెప్పవలయునా*? శుద్ధ 

హృదయనికీ నీకు తెలివి మాలిన నరునివలని యవమానముచే 

దుఃఖము న్యాయ్యుమా ? ఆకాశమున వసీన బురద వేనీనవాని 

నె త్రమోందనే పడును. ఆశరాజే త్వరలో నె విశేష మెటుల 

నందుల ఫలమును పొందును. మోహాంధుండు నఎివెకియు నగు 
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వానీని చిరకాలము నీరి శేవించదు అశోకవతని చూచి 

స్ర్రీలయం దెల్ల బై రాగ కిము పూనితివేని, పతీ సృెతేలసు చూచి 

ద్ధ యేల వూనవు? లవణము నెలుంగుదువు గదా. ఉజ్జయిని 

చెంత నున్న వని శంకయని ఇట సున్న నిన్ను ఎవ్వర 

నెటు(గ కుండునట్లు చేసెదను. తిప్ణ యా గ్ర నభిలషించెద వని 

అది యథావిధి వైదికకర సంప, యువనిక్ లేదో వానిన్ చెప్పం 

బడినది. చేవ వి త అగు ఈ వయా వ్ర జపాదులవలన గృహమందు 

నిష్పున్న ముగు ఇ నుఖ్యాము మార్ట్ సృమణమున నెట్టు గలుగును? 

బుజముత లగడ వాగు శక గాడు ఫీక్లాశనుడు ధన 

హీనుండు నై మార్దస్థుశు మునితుల్యుం డయ్యు సేశములను 

మాత్రము పోయొట్టుకోనే ne . దెహత్యాగమునలన సుఖము 

కు సూచెదవ్రు; ఇది! వట్ట భ్రమ, ఆత్ర ఘా తులకు వరమంచు 

అక్క_డికన్న దుఃఖము కలుగును. వడుచువాండవుసు విదాషం 

సుడన్రు నగు నీకు ఈ యజ్ఞానము తగదు. నీవె ఆలోచించు 

కొనుము. అవళ్యము నామాట చేయుము. నీకు ఇట ఎవరికి 

తెలియనీయక యంద మయిన గొప్ప నేలమాలియను చేయిం 

చెదను. సుందరిని పెండలి మై అందు గుస్త్రముగా యథేచ్చ 

ముగా నుండుము.” అని యగ్ని దత్తుడు బోధించెను. అందులకు 

బుద్ధి తిరిగి గుణశిర్మ వల్లే యని యి ట్లనియే..- “నీ మాట 

చేసితిని ఎవడు సుందరిని భార్యసు వదలును? కాని నెను 

కృతకృత్యుడసు గాక ఈ నీ సుతు విబాహా మాడు. 
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సంయమము చేసికొని ఎవనినేని యొక దేవుని ఆరాధించి తత్స) 

సాద బలమున ఆ కృతఘ్ను రాజువి పగ. తిప్పుకొనియె వను. 

ఆ మాటకు అగ్ని దత్తుడు అంగీకరించెను. ఆ రాత్రి గుణళర్మ 

సుఖముగా అచట విశ్చ్రామిం చెను. 

మటునాడు అగ్ని దతుడు గుణళర కు సౌఖముగా 
eee eg నీ 

పాతాళవసతి యను వేర నొక నేలమాలీయను కావించెను, 
Bir న - అ మూ లా ( అందు ప్రవేశించి గుణశర్మ అగ్ని దత్తునితొ “అయ్యా, చెప్పుము; 

a టే న AAI వో లు 
వచట రావు పరదుని భ_క్షితె వృతచ ర్యాఫపూర్వకముగ 

ఏమంత్రముచే అరాధింతుుులి అని యడిగెను. ఆధీరునితో 

నగ్ని దత్తు. డనియె._ “నాకు కుమారస్వామి మంత్రము గు 
ల గ ట్లో స 

రూపదిషస్ట్ర మయినది తేలియును. శత్రుపడితు లైన చెవతలు 

ఎవని పఫుట్టువును కోరి పంపగా కాముండు ఈశ్వరుని చే దగ్ధం 

డయ్యును మరల సంకల్పజన్తుు ఆమొనోో మహేశ్వనుని 

వలనను అగ్ని కుండమువలనను శరవణమువలనను క త్తీకల 

వలనను ఎవనిపుట్టువును చెప్పుచున్నారో, వుట్టినమా త్రముననే 

ఎవడు దుష్బ్రభర్ష మైనతేజస్సు చే దుర్భయంని తారశాసురుని 

సంహరించి సర్వలోకములను ఆనంద వె క్లనో ఆనేనానిని 
ఉట ద జ 9 ఆ రా ధింప్రుము., ఆమం త్రమును నావలన గొనును. 9 ట్ల్సుని 

యగ్నిదత్తుడు. మంత్రమును గుణశేర్యకు ఇచ్చెను. గుణశర్త 
గ్ ప టా er అజా అ అ ద wes భూగ్భహామందు సుందర యతేవ్రతి గు ఉహచారములు సెయు 

చుఠడంగా ఆమం త్రము చెత స్కందుని ఆరాధించెను. అంతట 
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జ ౮ సై € అన జ Bs os ME a షణుఖ దేవుండు వత్యముండై తుష్పుడ నయితని; ప్రత్య, నర 

మడుగుము.’ అనెను. నాకు అవయకోళము వలయును. నేను 

మవాోనేన నరవతిని జయింపవలయును.’ అని గుణశేర్ల mr 

“పతా. నీవు అతీణకోశు:డన మవహానేయుని గెలిచి నిరంకు 

రేముగా వృథ్వ రాజ్యము మునుల? SSS మిచ్చి స్కెం 

దుండు అంతర్హితు "డాయెను, గుణళర్మయు అక్షయ కోళ సం 

వన్ను 6 డాయొసు. తేఎమహిమకు తగిన సంపదతో లర 

అనుదినాధికానుర క్షయెన సుందరిని రూపసతని భావ్యర్థసి 
wD 

బోలె వివాహ మె, అషియకోళ *' భానముచేత. లెక్క pi 
Qa” (UY 

గజ వాజి వదాతి సైన్యములను సంపాదించి, తన డానకక్రీచె 

తిన్న ౧గలసీకొనిన రాజుల బలములచే భూమిని మ. 

ఉజ్జయినికి దూడ. కద. లము తందు ప్రజల మొదుట అశోక ఎత 

యొక్క దుళ్శ్ళీలమును వ్రకటించి నువోనేన గాజును యుద్దము 
మో | (ణ 

లో నోర్సి, నాజ్యముసుండ Firs గట్టి, తానే అచట రా 

జాయెను. ఆ గుణశర సార్వభొౌముయె వలు శ్రర 'రాజకన్యులనుం 
వే | 

గూడ వివాహ ము ఆసముచా, వ తహతాజ్లుం ఇ. ససుంవరికుం ౩ షై న 
డె చిరకాలము యఖేఫషభోగము లనుభవించుచుండెను. 
య లు 

కట్లు పురుషవిశేషుని ఎటుంగ లేక ఫూర్వము మహః 

Fy శ న - NER Tad నేనరాజు ఆవదవను పొందెను. ఇట్టు కృతాత్తుం డైన యాగుణ 

శరయు ర్న మొక్క_టియే తోడుగా మహాద్దికా సంహ 6 
స థి 2 

డాయెను. 
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గట్లు రాత్రి వీతఫతి మంగ్రివలన ఉదారవస్తుకథను విని 

రుడు నూర వభుండు మవాసం గా దా (డుం సూర్య పృభుడు మవ సం గ్రామసాగ రనును దాటు 

వాడై అధికోత్సాహము పొంది కమముగా ని దించెను. 
(WU టో 

జ వ. దరంగ్ సుక 

న సిలనా==- 

యు అ ౦త ము. 

“1 Sa ఆ A ర్న 0ఇగ్షర శ | సూర పృభుఃశు ప్యాతఃళ లమందు బేచి మంత్రులతో" ను 

దానవాది నై న్యములతొను కూడుకొని యుద్ధ రంగమునకు 

పోయెను. శాతశర యు విద్యాభరబలాన్నితు డై వచ్చెను. 
yy ఈ pe 

చూచుటకు మరల బేవాసురాదులు వచ్చిరి. ఇరునేనలును 

అం న్రూన్థిహములు తీర్చిరి. నమువాయుద్దము ఆరంభ 

మాయెను. ఒండొకటిం చై కొని ఖండించుచు వ త్రారూఢములు 

వ్రజవులు నై శ్రరములుంనాడ యుగ్గముచేయుచుండినవి గదా! 

కోశాననా గ నికతములు వీతశోణితములు సుదీర.లోలములు నె 
WJ ౧ యై ౧౬ 

ఖద్ద లతలు కృ తెంత జిహ్వూలుంబొ లె రాజిల్లెను. ఆ సమరమవో 

Ae శారి అస్యా ల రంల ఆకుల సరస్సు నూర్ త్సుల్ల ముఖాంభోజ సంపత చ్చక్రసంహతి యె 

రాజహంసవీయావహ మై యుండెను. ఖండితము లై పెకి 

ఎగురుచుం బకుచున్న శూరశిర్షముబచే ఆ పోరు కృతాంతుని 

బంతిమూటగా నొప్పుచుండెను. రణారగణమున నెత్తుటికలయం 

వివ. చుమూగము: ఆడాను: కొ, థావిష్టు లై న మవోరథులకు 
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ద్యోంద్వోయుద్ధము లాయొను, నూర్య వ భునిః శ్ర తశర తోను, 

ప భాసునికి డామోదదనితొను, నివాట్లునిక మహోత్నాతుని 
i ఇ థి 
శ టే c << ఖ్ ర ప్రా 0,8 జర తిను, వహస్తునికి బృహాగుప్పునితొ ను, వీతభీతి! సంక్రముని 

x 

అఆ 

తోను పజ్జాఢ్యునికి చంద్రగుపునితోసు, ప్రాయంకరునికి ల క 
(WJ CY et (0 అ 

మునితోను, సర్వదమనునిః అతిబలునితోను, కుంజరకుమారు 
వా ఎపి ” గ్ అప ఇ ర 

నికి ధురంధరునితో న్కు ఇతర వమువోరథులకు ఇతరులతో ను, 

ద్వంద్వయుస్థములు ఆమయెొసు. మొదట మహోత్పాతుండు 

సద్ధార్థననిశ రనులను నరములం బొడి నేనీ ధనుస్సు విబుగ గట్ల 

గుణిములను సావథిని తుంచసు. విరథుండ నీదారుడు కోపా = ఎథిని త్రు, విరథుంణై య. న. 

వెశేమున వానిపై బియి యినుకగుదియతో* వానిరథమును 

గుజ్జములను చూర్తికరించి అంతట పాదచారి యైన యా మ 

హో త్పాతుని బాహుయుద్ధముచె నలం గూాల్చెను. వానిని 
i) 

చరాగ్త ము చయునంతలో వానితం డ్రై నూర్యుంయ కరమ 

వ ఎలో “వ్య ౮ య్ర్ ల ౮ 

అంతట వాడు లెచి పలాయితుం డాయెసు. పహా స్తు 

శ శై గ ప | శ a Pa . అ గౌ గుప్తులు ఒకరొికరి చ నిరథీకృతు లె పాదచారు లె నానావిధ 

/ = SL Na = యాస కరణములతో క చగురి. గృహస్థుడు కిరణ క్రమ 

మున క తతొ బహాగుపుని చాలును కొటివఐచి వానిని సెల 
0 తే : రం 

రా లైను, వానితలను నటబుక నుండగా వానితం డి ట్ర హా 

స్వయముగా నివారింవెను. మీరు మోసుతులను రతఠుంచు 

కొనుటకు వచ్చినవారు గాని రణదర్శనమునకు వచ్చిన వారు 

గారు. అని దానను లందటు చెవతలను పరిహాసించిరి. అంతలో 
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వీతశీతి సం క్రముని ధనుస్సు నికి సారథిని గూల్చి ప్రద్యుమ్న 

శ్రమము చే హృదయ భిదము గావించెను వ్ర జ్ఞాథ్యుండు రథ 

నాశముచే పదాతి మై అళ్లు వదాతి యైన చంద్రగుప్తుని తల 

నజేశెను కొనూరని చావ్రునకు కినిన చందమామ స్వయముగా 

వ్రజ్ఞాఢ్యునితోం బోరుచుండెను. రథనాళముచే పదాతి యె 
ప్రయంకరుండు అశ్లే పదాతి యైన య క శకము నొక ప్రై టున రెండు 

వే చ నుశు, సర్షదవమును(డు తనధనుస్సు ఛిన్గము కాయగా 

హృదయమున అంకుశముతో గట్టి లీలగా అతిబలుని యమ 

మందిరమునకు బంవెను. కుంజరకుమారకుడు ధురంధరుని 

అస్త్రప పృత్య స్త యుద్ధమున పలుమాటు విరథుని చేసెను. విక్రమ 

క్రి వానికి మశ హత రథము వంపి ఆసంకటములో అస్త్రము 

లను అస్త స్పముల చె వారించుచు వానిని రతుంచుచుండెను. 

క క నం! హోపావేశమునం బరు పెత్తి జాతి బండ 

యొకటి మొత్త వికృమశ_క్టియొక్క_ రథమువై వైచెను. దూర్చి 

కృతస్యందసుం డై వ్కృమళ_్ర SNM, ఆ తాతతోనే 

అతండు ధుగంధరుని నుగ్గు చేనెను 

సూర్య ప్రభుయు శ్రృూతళర్మతొ యుద్ధ ప్రస కు. డయ్యును 
రోచనుని చంచె నన్న క్రొాధముచే ఒక బాణమున దముని 

చంవెసు. ఆ క్రోధముచే అశ్వ దేవతలు యుద్ధనునకు వచ్చిరి. 

వారితో నునీథుండు పోరెశు. స్థిరబుగ్ధి వర్శాక్రముని ఈంళ 

పోటునం జంప వానిచాన్రునకు కుపతు లయిన వసువు లెనమం 
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గురతోను అను అ ఫో స్కఖాసుఃడు భాసుని విరథీ 

కరించిన మస్టన ముని తాను వా య కుం డయ్యు నొక 

కోలం నా'ల్చెను. ప్ర ప కశకంవనుంచు అనయునమునే తేజః: క 
య గ Cy 

ధా ష్ - సంహరించి య డయిన యగ్న్న బేన్చనితో 

పోరుచుండెను. యుద్దములో యమవం౦ంషున చంపిన ధూమ 
టే p (6౮ 

కతువునకు అందులకు అలిగిన యమునితో. చకఈాాయుద్దము 
శ 

ఆయెను. నీంహవంస్థ్థ శు రాతతో సురోవణుని పాడిశేసీ 
60 

వానివధమున కలిగిన నిర్భతీతో పోరం దొడంగాను. శాల 

చకు,డు వాయుబలిని చ శ్రా? 'ుధముతొో రెండు తుండెములు కు 
“a 

చనన. “ఆకొనమున్ వాయూన్రు_ మండవడదుచు వచ్చు ప్రనీత 

యుద్ధము చేసెను. నాగా ది వృతరూపములు దాప్ప మాయ 

వ కుబేరదత్తుని మహామాయుండు. తాన్ట్మ్య వజ 

నహ్నా పనులు దాల్సీ తేగటా ర్బెను. ఆందులకు కుఏతు: క 

కుబేరుడు వానితో పోరసాగెను. కట్లు పతర దేవతలు తమ 

తమ వారి నథముల కలిగి యుద్దములో ప్ర వెళెంచిరి. కడమ 

విద్యాధ రాధిపులును ఆయామనుజదానవులచే మడినీరి, 

ఆలోవల వ్ర భాసునికి డామోదరునికి పరస్పరాస్త 

పృత్య స్త్ర భయంకరముగా సంగ్రామము జరుగు చుండెను. 

దామోదరుడు చావము విజుగలాూా సారధి చావగా చెబు 

చాపము గొని తానే కశ్లెములు చేతం బూని పోరుచుంగిపు. 

అందుల కతనిని బ్రహ్మ హ పాగడంగా ఆయనను ఇంద్ర డుసా ఇమ, 
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తుయించుచున్న వీనివిషయ మై తుష్టి నొంచెద వేల? అని 

యడిగెను. బ్రహ యి ట్లనియె.ఇంతనేపు పృభాసునితోం 
బోరినయితని విషయమై తృ_స్టీ గాకుండునా? హర్యుంశమునం 

బుట్టిన దామోదరుండు తప్ప ఈపని మణీ యెళరు చేయుదురు? 

జక్క డ్రోభిసునికి దేవత లంవటును గణములో చాలరు. 

పూ3ము నముచి యని సురమస్షసుండు అసురుం దడుంజెసు 

గదా. అతండు పిమ్మట వ్రబలుం డనువేర నవతరించి సర్వరత్న 

మయుండ్రై యుండెను. జీ ఇప్పడు భాససుత్రు (డు య భాసుం 

డైనా(డు. అతని జయింప శక్యము గాదు. ఈభానుండు 

పూర్వము కాలనేమి యను మవాోసురుండు, పవ్ముట హారణ్య 

కశిప్పుడై, తరువాత కపింజలుం డైనాయశు. వూర్వము సుముం 

డీకుంళ2ై యున్న వాడే ఈనూర్య పభుండు వూర్వపుహిరణ్యా 

ముండే యీసునీథాసురుండు. ఈ వ్రహవ్తాదు లందటును దైత్య 

దానవులు, పూర్వము మాచే మ యసుమలే అవ్వు డిట్లు 

వుట్రియున్నారు. కాన మయాదులు విరివతుమును అవలంబించి 

నారు, సూరష ప పభాదులు చక్క.ంగా చనీన రుద్ర యాగంపుం 

ట్ర భావముచే బలిచక్రృవ రి బంధనములు వీడి ఈదురము చూడ 

వచ్చినాడు చూడు. ద్రితండు తన సత్య వచనమును కాపాడు 

వాడై నీరాజ్య కాలము ముగియువబకు  పాతాళములోనే 
లో 5 a జ్జ 

ఉండును, పీమ్థట తానే బిందు డగును. వీరిని రుద్రుడు అవ 
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లంబించి యున్నా (శు. కనుక మోకు ఇప్పుడు జయకాలము 

గాదు. పట్టు మానుడు, సంధి. చేసికొనుఃడు. ” 

యె (| 
బ్రహ యిట్లు వలికనంతలో పృభాసుఃడు షాఠుషతా 

మును స యోగించెను. సక్వసంనోర్ యుగం “నొ ర జ 

నిజ్బంభణన కును మాచి హరి సుతస స్ని హముశే చక 
) 

మును వ యోగం చెను, అంత నాదివ్య్యూస్త, సములు "ఆరములు 

దాల్చి ఒండొసవులతో పోర దొడంగినవి. ఆకాలనుందు 

సచ్వసంహోన నుగ కది యా డదుంలో న మటు తరుము చెను, 

'నీయస్త్రనును ఉవసంహరింప్రుము, నాయ స్త మును నను 

ఉవసంహరిం చెను.” ఆని హరి ప్రృభాసుని అడిగెను. “ప్రయు క్ర 

మైన నాయ స్త్రము వృథా పోదు కనుక  దాహమోదరుయు 

పోరు మాని పాట్పోవుత, అస్త స్తృమును ఉపసంహారించెదను.” 

అని ప్రభాసుంయు పలికెను. అ కప నాయస్త్రమును నీన్రును 

సవూనింపుము. "రండును నిఫలములు కావు గాక.’ అని హరి 

కోరెను. వ్రృఖాసుడు కాల మెటింగి “అ శ్రీ కానిమ్హు, నీచ శృము 

నారథమును కట్టును గాక.’ అని యొడంబడెను. తక హారి 

దామోదరుని రణము నుండి తో లంగించెసు. భాసుడు 

అ స్త్రమును వెనుదివి చెను. చక్రాయుధము రథము,_వై (బడెను, 

వ్రభాసుండు మజియొక తే నెక్కి. సూర్య ప్రభుని యాకు 

పోయెను. దామోదశరుండు శ్రుతళర్మ యొద్దకు పోయెను. 
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ఆవేళ ఇం ధ్రాంళగర్వితుం డైన శ్రుతశర్శకును సూరర్థి 

వ్రభునికిని యుద్ధము మిక్కుటముగా నుండెను. శ్రుతశర్మ 

వ, యోగించినట్ల త స య్యస్త్రముసు సూర్య పృభుంకు 

ప్ర త్యస్తృముచె వారించుచుండెను. శ్రుతళర్మ వ, యోగించిన 

యొక్క_క్క_ మాయను సూర్య వ్ర భుండు ప్రతిమాయచే నాళము 

చేనెసు. అంత నతికోవము చే శోతశర్శ బవాస్తము నేనెను 
we 

సూర్య పృభుడు పాశువతా స్త స్తృము (వ, యోగిం చెను మ 

యేన యా ౮ "ద్రవమహోస్త్రము ఆ నడంచి శత 

శిర్శను సు చంపునది మొ జ్వలించుచుండెను. నూర్యవ్ర, భుండు ఆ 

మహో స్త్రమును భ్యానించి 'స్వామో క క తశర్త ను చంవవలదు. 

వానిని కట్టి తెచ్చి నా కప్పగింపుము. ” అని విన్నవించు 

కొనెను. అంతట దెవత లందటు యుద్ధ సన్నద్ధు లైరి. వారిని 

జయింవం గోరి చూడ వచ్చిన న. సన్నద్ధం లయిరి. 

ఆ శణమందు విరభద్రుండు వచ్చి శివాజ్ఞను వంద్రాదుల 

కిట్లు చెన్పెను.- * మారు మాడ వచ్చినవారు పోరుటకు 

ఏమి న్యాయ మున్నది! స్థితిని దాంటుటకన్న ఆయు క్ష మేమి 

క లదు?” వం ద్రాదు లనిరి._-వూాయందణ కుమారులు చచ్చిరి, 

చచ్చుచున్నారు. మేము పోరక ఎట్లు ఉందుము! సుత న్న 

హము వదలరానిప్కి కనుక వారిని చంపువారి వె యథాళ్క్షి 

పగ తీర్చుకొనుచున్నాము. ఇందు అ కను మే మున్నది? ఇట్లు 
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దేవతలు వలుకంగా నీరభ ద్దు దుండు పోయెను. చేవాసురులకు 

సం, గాావముము ప్రవ క్రిల్లెను. మ 

సునీథుండు అశ్వి దెవతల+ న్కు ప్రజ్ఞాఢధ్యుండు చంద్రుని 

తోను, స్థిరబుద్ధి వసువులతో ను, శాలచృక్రుడు వాయువుతో ను, 
Me a Bue వ స (వకంవనుండు అగ్నితో ను, వ. నిర్భతితో ను, వ్ర 

థనుండు వరుణునితోను, భూమేతును యమునితోను, మవో 

మాయుండు కుబేరునితోసను, అస్త స్రవత్వుస్త్రములతో దేవతల 

తో సమముగా బోరుచుండిరి. చిట్టచివర అమరుడు వరే 

యస్తమును ప యోగించెనో దానినెల్ల హరుడు వుంకార 
se) Cy ౧౧ 

ముప "నాశమువెనెను.  కుటేలయటకు. గద యొ త్తంగా శివ్రండు 

మంచిమాట చెప్పి నివారించెను. కడమ నుర లందటు భగ్నా 

స్రులై యుద్ధము మూాని పడపీవోయిరి, ఇం ద్రుండు సయ 

ముగా సూర్య వ్ర భునితో పోర వచ్చి అతనిమిాంద బాణతతిని 

ర జాం! -— VE 
నానాయుధములను వర్షిం చెను. సూర్య ప్రభుం డాయ స్త్రములను 

అవలీలగా ఎగురంగొ ట్ర వఎెవివణకు తెగం బాబు దీనీ నూటు 

నారసముల నిందు we సను. ఇంద్రుండు పడ డై వజ్రా, 

యుధమును కెకొనియెసు. వుడు హుంకాంము చెనెను. 

వజ్రము నశిం చెను. ఇందు దు,ండు ప రాజ్యుఖుండు కాంగా, నారా 

యణుండు స్వయముగా శ్ భా నాసునితో పోరందొడంగి కో క్ర,భము 

చే వానివై కోటీముఖము లగు బాణము లేనెను. ప్రభాసుండు 
అ “కక య అగ ద్ర ఆధ్య 

వెజవక అస్త్రములను పతే స్ర్రనులం గె ట్రుచుం బొరి హతా 

త 
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శ్వుం డై విరథుండై. వేలురథ మెక్కి ఆ డైత్యారితో భేదము 

లేకుండ యుద్ధము చేయుచుండెను. అంతట కోవగించి దేవుడు 

మండుచున్న చక్రమును వ యోగించెను. వ్ర భాసుడు అభి 

మంత్రించి దివ్యుఖడ్దముసు (స్క యోగిం చెను ఆయాయుధములు 

ఒకటితో నొకటి పోరు చుండగా చ కృమువలన ఖడ్డము ఓడ 

నుండుట గని శంకరుడు హుంకారము చేనెను అంత నాచక్ర, 

ఖడ్దములు రెండును అంత ర్ధ్నము ఫాందినవి, 

సూర్య వ, భునివిజయ ము. 

ణా టీ లో ళ్ వే $3 ౮ 5 అంతట సూర్య ప్రభునికి జయము కలిగి శ్రుతళర్మ 

బర్జుండు కాంగా అసురులు సంతేనీల్లిరి. సురలు విహోదము 

నొందిరి. అంతట దేవతలు వృపభథధ్వజుని స్తుతించి వూజించిరి, 

సంతుష్టు డై అంబికావతి దేవతలతో “నూ సూర్య ప్రభునికి నేను 

ప్రతిజ్ఞ చేసినది తేప్ప మి కిష్ట మయిన వరమును వేడుండు. 

వ. న నీ ప్రతిజ్ఞను త్రప్పింప నెవ్వనిత రము? మణ్ 

మేము ఈశ్రుతశర్శకు ప్రతిజ్ఞ చేసినది కూడ, ఓ ప్రభూ, సత్య 

మగునుగాక, మాయంళములకు శయ ముండదు గాక.’ అని 

వేడి దేవతలు విరమింవంగా, భగవంతుడు “సంధి చేనీన' లది 

సంఘటిల్లును. మోకు ఇట్లు సంధి యగునుగాక. శ్రుతశర్శ అను 

చరసమేతు. డై సూర ప్రభునికి ప్రణమిల్ల వలయును. అటు 

వయిని ఇరునురకును హీతముగా వెవ్పెదను. అనెను. దేవ 

తలు ఆ యీళ్వరు నానతి మెయి శ్రుతళర్యచే నూర్య ప్రభుని 
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ప్రణామము చేయించిరి. వా రిరువురును పరస్పరము ద్వేషము 

మాని కంఠాలింగనములు చేనీకొనంగా చేవాసురులు కొంత 

వెరు లయి సంధి చేసికొనిరి. సురాసురు లెల్ల వినుచుండ భగ 

సంతుండు. శివుడు సూర్య ప్రభుని కి ట్లాన తిచ్చెను.-దతీణ 

వెద్యర్గ మందు నీన్ర చ కృవ_ర్తివిగానుండుము, ఉ _త్తర వెద్యర్థ మును 

శ్రుతళర్శ కిము. పుత్రా, నీకు త్వరలోనే కిన్న రాది సమస 

వో మచారుల పై శతంతకు నాలుగింతలు సాన్రూజ్యము కలు 

గును. అది కలుగం గానే దహీణ వెద్యర్గనును నీవు కుంజర 

కుమారునికి ఇమ్లు. యుద్ధములో ఉభయ వతములలోను మడి 

సీనవీరులు అంవజు అతుతాంగు లై జీవితు లై లేతురు గాక 

ఇట్లు పలికి శెవుడు అంతర్జితుం డాయెను. రణనిహతు లంద 

అును నిదుర మేల్కొన్న వారినలె అశుతాంగు లై లేచిరి, 

సూర్యప్రభునియభ్యుదయ ము. 

ధే త్రుమరక్షనుం డయిన యానూర్యు వ్ర భుండు శంభుశాసన 

మును మౌళిని ధరించి నివిక్ష మగు విశాల ప్రదేశమునకు 

పోయి నిండోలగం బుండ, శ్రుతళర్మ వచ్చెను. వానిని సూర్య 

వ్రభుండు తన యర్ధ సింహాసనమున. గరార్చుండ. బెట్టుకొ నెను, 

డు వభాసాదులును శృుతళర్యమిత్తులు దామో 

దరాదులును వారికి అరుపార్శ ఏముబయందును గార్చుండిరి, 

సునీథుండును మయుండును ఇతరదాననులును విధ్యాధ రెళ్వరు 

లును యథార్హాసననులం గవార్చుండిరి. ఆ యోలగ మునకు 

ఆతని చెలీకాం 
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వడుపాతాళముల యుకిమోలు వవోదనభళృతి దైత్యదానవేం 

(ద్రులు అందటును సంతసమున వచ్చిరి. అంద్రుండు లోక 

పాలాదిసమేతుం డై గురువును మున్నిడుళొని వచ్చెను. విద్యా 

ధలేశ్ళరుడు సుమేరును సువాసకుమూారాన్వితుం డై వచ్చెను? 

డనాషదిక శ ్ట్రవఖార్య లెల్లరును వచ్చిరి. భూతాసనవిమాన మెక్కి 

సూర్య ప్రభుని భార్యలందును వచ్చిరి. వీరందణును కృతపర . 

స్పర ప్రత్యుచితాచారు లై కూర్చుండంగా దసుదేవి సఖి సిద్ధి 

యనునది ఆమెయాజ్ఞ చె నిట్లనియె: “బసు రాసురులార్కా దను 

దేవి మిము ఇట్టులు బోధించుచున్నది. ఈ చ్చి తినమాజమందు 

మోకు ఏతృ_ప్రియు సుఖమును కలిగినవో అవి యెన్నం డైనను 

అనుభవించి యుంటిరా? కనుక దుఃఖదారుణ మయిన యనొ్యో 

న్యవిరోధమును మిరు వెట్టుకొనకుండు. న్వర్షాధిపత్యము.కై 

విరోధమును ఎవరు చేసిరో ఆ హార ణా్యాత్రైదులు పోయినారు. 

ఇప్పుడు శక్రుండె వెద్ద వాండు, విరోధ మే మున్నది! కనుక 

పరస్పరము న్నిరె సరముగా సుఖముగా నుండు(డు, అందువలన 

మాకు సంతోషము లోకములకు కేముమును కలుగును.” 

బిట్లు నిద్ధిముఖనుగా విని శక్రుండు తనమొగము చూడగా, 

బృహాస్పతి దానికి “ఈ యసురులు నిర్నిమి శత్రముగా 'దేవతల 

నై కలుషింపరేని చేవతలకు అసురులవై ద్వేషము ఉండదు.” 

అని పలికెను. అందులకు మయుండు “అసుకులు కలుషించు వా 

'శేని నముచి మృతసంజీవన మైన యుశైశ్ళ )వమును ఇంద్రుని 
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కెట్లిచ్చును! ప్రబలుడు తన చెహమును ఈసురల కెట్లు 

ఇచ్చును ? హరికి మూండులోకములు ఇచ్చి ఈబలి కారాగృహ 

మేల వ్ర వెళించును! అయో దేవుండు తన చేహమును విశ్వకర్శ 

శెట్లిచ్చును? ఇంక నిదర్శనములు కౌవలయు నేని ఎన్ని చెప్పు 

దును? కట్లు నిత్యము గౌరవించుచుండునసుుులను సురలు 

మిషచే బాధింవనేని విరోధ మెక్క_డిది?' అనెను. అందులకు 

నీది చెప్పిన మంచిబోధనలచే దేవాసురులు అనోోన్యమిత్తు లై 
థి ss 

కంఠాలీంగనములు చేనీకొనిరి. 

కామచూడామణీ ఏీవావాము. 

అంతలో భవాని ప్రతివారి జయ వచ్చి వూజిత మె 

సుమేరువ్రతో ననియెః'నన్ను దేవి వంపినది; ఆమె నీ కిట్లు 
ఆజ్ఞావించుచున్న ది. “నీకు కామదూడామణ్ యని కన్య యున్నది 

గదా, దానిని నాభ క్తురాలిని రీ సఘుముగా సూర్య పృభునికి ఇమ్ము.” 

సుమేరువ్రు వినీతుం డై పలిశెను---దేవియాజ్ఞ నావై పర 

మానుగ్రహము గదా? దేవుడు కూడ ఈ విషయమునే 

ఫూర్వము నా కాజ్ఞాపించి యున్నా (డు. జయ సూర్య ప్రభుని 

తో * నీ యందటు భార్యలలోను ఈమెను నీవు ఎక్కువగా 

మూాచుకొనవలనీనడి. ఈమె కడమయందలుభార్యలకంశు నీకు 

వ్రీయతర యగును. ఇట్లనియు చవి నీకు ప్రసన్న యై ఆజ్ఞ యను 

గృహించినది.” ఇట్లు పికి జయ సూర్య వ్రభునిచె వూజిత యై 

యదృశ్యురా లాయెను. ఆ దినమే సుమేరువు శుభలగ్నము 
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నిశ్చయించి, కంబనులును నెలకట్టును మణిమయముగా పం 

యరంగు చేయించి, ఆమణులకాంతిపే అగ్ని వానుంణయనవిు 

ట్రొవ్చుచుండంగా, కామమూ డామణిని రావిం చెను.ఆ మెల = ఎణ్య 

మును లోేలువమ్ములైన 'దేవానురేతీణములు న న 

బోలె నుండెను. ఉమ హీమవంతునివలను బుట్టినది, ఈమె సు 

రువ్రనలనం బుట్టినది, అనియుంబోలె ఉమతో సమాన మైన 

సౌందర్యము గల దై కాముచూడామణి వెలుంగు చుండెను. 

ఆమెను వెండ్లికూంతుంగావించి వెడి యెక్కించి సాలంకారసుగా 

సుమేరువు సూర న్టివభునికి దానముచేనెను. నూర నైద భుడును 

దను ప్రృభృతుల చె డుం మైన కామచూడామణీ పాణిపం కే 

రుహమును చేవక్టైను. తొ లిలాజహోవుమున జయ వచ్చి 

సూర్య వ్ర భునికి భవాని పంపిన యనశ ర దిన్యమాల నిచ్చెను: 

సుమేరువు వెలలేని రత్నములను ఐరావణముకొడు కయిన యొక 

వార ణోం ద్ర మును ఇచ్చిను. రెండవ లాజహోమమందు జయ 

అ . రత్నా భి నిచ్చెను; దానిని కంఠథవమందుం దాల్ల్సిన యముత్తృష్ణా 

మృత్యువులు 'బాధింవవు. సుమేరువు రెండింతల రత్న రాశిని 

ఉవై ఎీశృచముకొడు కయిన హయవతంసమును ఇచ్చాను. జయ 

మూండవ లాజమోత్మున కంఠమున ధరించిన యావనమును 

నిలుపున దైన యేకావళి నిచ్చెను. సుమేరువు మూండింతల రత్న 

రాశిని సర్వసీధ్ధ్యప యోగి యగు గుళికను, ఇచ్చెను. 
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వివాహము ముగియగా సుమేరున అచ్చటం జేరిన 

సురాసుర విద్యాధర దేవ మాతృ ప్రభృతులను ఆంనణును 

“మో రందణు ఈదినము మాయింట దయచేనీ భోజనము 

చేయవలయును, ఇవిగో శిరమున అంజలి చేర్చితిని* అని వండు 

కొనెను. సుమేరుని యీ ప్రాస్థనను విని అందటు అంగీకరింపక 

ఉండంగా, నందిశ్వనండుం వచ్చెను. అందటును అతనికి భణతు 
Uy 

లయిరి. అంతట నంది * “సుమేసున్రునింట మోరంనటు భుజింప 

వలనినది. ఇతడు మాపరి గ్ హము గదా. ఇతని యన్నము తిన్న 

మోకు సాశ్వత మైన తృప్పి గలుగును” అని మోకు ఆ్రనూల 
రా జ ) 

పాణి ఆజ్ఞావించుచున్నా(డు.” అనెను. నందివచసము విని 

అందటు అంగీకరించిరి. అంతట అచటికి లెక్క లని సంఖ్యలుగా 
అ <9 5 0 ణి ని వ్రమథులు వినాయక మహాకాల విరభ దా ద్యధిష్టితు అ 

వచ్చి ఆ వేదిని భోజన సన్న ద్ధనుగాం చేసీ ఆ చేవానుర విద్యా 

థర మానుషులను కూర్చుండబెట్టి వారికి అందణకు సుమేరు 

నిద్యాకల్పితములును శంక రాజ్ఞ చె కామభేనున్ర పిదికినవియు 

నైన యావోరములను వడ్డించిరి. ప్రతివానియొద్దకును యథా 

ర్భముగా కావలనీనదానిని విచారించుచు వీరభ దృ మవాకాల 

భృంగి ప్రభృతులు తిరుగుచుండిరి. ఎల్ల యెడ లను సంతసముచే 

ఖేచరులు కూడు చుండ, దివ్యాంగ నాన్ఫత్యసుందర ముగ” సంగీ 

తకము ఘుూరిల్లుచుండెను. ఆహానాంతమందు వారి కంచణుకు 
rae 

నందీళ్వ రాదులు దివ్య మాల్య వస్తా భరణముల నొసంగిరి. 
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ఇట్లు దేవాదులను సమ్మానించి నంది పృభృతి గ ణేళ్వరు లంద 

టును తవుయిచ్చను బోయిరి. అంతట చేవాసురు లందటును 

వారితల్లులును పోయిరి. గ్రతశ ర్యాదులును సెలవు పుచ్చుకొని 

తమతమ థఛావముములకు. బోయిరి. సూర్యు ప్రభుండు భార్యల 

తోను మిత్రులతోను పెండ్లికొమారితతోను విమాన మెక్కి 

ఆ మొదటి సుమేరు తపోవననునకుం బోయెను. రాజులకుసు 

రత్న్ర్రభునికిని తన యభ్యుదయము చెప్పు మని తనమిత్రు ని 

హారుని పంచెను. 
యె 

రాతి, మణిమయ పర్థం కాలంకృత మైన వాసగ్భుహ 
J Q__ 

మును కామచూడామణి సహాయుం డై ప్రవేశించెను. అందు 
లభ స్త ల ఆనవవధూ మణిని బిగికెగిటం గ్రుచ్చి కెమ్మోవి యాని లజ్జవావీ 

అన్యలవలన లఫింపనివి యనాస్వాదిత పూర్వము లయిన రతో 

తృవంబులం దెలెను. “ఇశను ఇతరలు నాహృదయమునకు 

ట్నైటనె ఉందురుగాక, నీశ్రమూ త్రము నాహృదయమున లోపల 

నుందువు గాక.’ అని వలికి సూర వ్ర్వభుండు ఆమెను రంజించెను. 

ర'తాంతసుపుని కాతనికి చి యా ్లైష సుఖావహా లయిన నిశా 

నిద్భలు సమా ప్లి నొందినవి. తెల్ల వాబుంగానే పోయి సూర్యు 

(వభుండు ఒక చో. గలనీ యున్న తన తో" లిభార్యల నందణన్ధు 

గంజించెను వారు నవవధూరక్తుని అతనిని వరిహనించు 

చుండంగా, చౌవారిక నివెదితుం డై సువేణుం డను విద్యా 

ధరేశ్వరుండు వచ్చి (ప్రణమిల్లి సూర్యవభునికి విన్న వించెనుః 



సూర్య వ్రభుని విద్యాధర రాజ్యాఖిషేకము, 857 

పన... త్రీకూట నా థాది విద్యాధ శేశ్షరు లెల్ల నన్ను నీ 

యొద్దకు పంపినారు. వారి విన్నపము నవధరింవుము: “నేంటికి 

వమళూండననాళు బువభా ద్రిలో నకు. అఫినేకము తభ ము; 

అందులకు ఉద్యమ మారంఖింప్రుము. అని.” అందులకు సూర్యు 

య భుడు “బార బల సరంజాముయు చేయుడు. మేము 

మామాత్రృముగానే సిద్ధముగా అన్నాము అందటకు ఉచిత 

ముగా: సంబావచనము: చేనిదము అని మాూామహాటగా భారతో 

చెప్పుము” అనెను ఆయాజ్ఞ ను గ్రృహాంచి సువపేణుండు చనెను, 

సూర్యు న భుండును ఒకొ్క-కం౦న దేవత లను మాబ్ఞ వల్మా_స్థిదులను 

రాజులను విద్యాధరులను తవనయిఖి మేక మహాోత్సవమునై 

విలుచుటకు వఖెసాది మిత్రు లను చ. 

సూర్య ప్రభుని విద్యాధర రాజ్యాఫిషుకము. 

సివట పర్వత త్తమ మైన _కెలాసమునకు ఏకాకిగా 
అంబికాగిరిశులను స్వయముగా వలిచి. ఈ బోయెను. శుభ్ర 

భూతిధవళ మై ెవర్షి నీద్ధ సవ్యం బై ళంకరునింబోలి రాజిల్లు 

చున్న యాకై లాసగిరిని సూర్య పృభు(డు దర్శించి, సగమునకు 

ఎక్కువ యెక్కి_ అటువయి నెక్క_లేక నలుదిక్కులు చూడంగా, 

అచట పగడపు ద్వార మొకటి యగవడెను. సీస్ధిమంతు( డయ్యు 

అందు వ్రవెశము అసాధ్యము న ఏ కాగ చిత్తు: డయి 

చం ద్ర నేఖపని స్తుతింపసాగాశు. అంతట గజముఖుం డైన యొక 

పురుషుడు ఆద్వారమును అెజుచి “నమ్మ లోపలికి, “హిరంబ 
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దేవుడు నీకు వ్రసన్నుం డయినాండు?” అనెను. సూర్య ప్రభుండు 

ఆశ్చర్యపడి లోపలికి బోయెను. అచట ఆతి విశాల బో్యోతిరస 

విలాతలమందు పన్ని ద్గలు సూర్యుల వభతో వెలుంగుచు 
(0 (WU) 

కూర్చుండి యున్న యొంటికోఅయేసుంగుమోముబొజ్జ దెవరను 

నానాజంతువుల మోములుగల వ్ర మథులచే కొలునందుచున్న 

హా . a Ars ద్ వానిని చూచి పాదముల చ్రాలెను. విఘ్న రాజు ప్రతుం జై 

యతనిని వచ్చిన కారణ మడిగి ెలినికొని “ఈ దారిని ఎక్కి 

పొమ్ము” అని దయతో చెన్నెను. సూర్య సృభుడు ఆదారిని 

అయిదు యోజనములు ఎక్కి. ఒక గొప్ప వద రాగ దాషరమును 
—3 

గాంచెను లోపలికి గో వెశము లభింపక పినాకిని నామ సహస్ర, 

ముతో అనన్యమానసుం డై స్తుతించెను. అంతట కుమార 
కుమారుడు వికాఖుండు స్వయముగా ఆ దారమును తెబుచి, 

తన్ను తెలియ జెప్పి, నూర్య ప్రభుని లోవలికి ర మని, కొని 
7 శీ 

పోయెను. అచట శాఖవిశాఖాది పరస్పర సద్భశ సుత పంచక 

పరియు కుండై జాతమా అ భాధకము లయిన దుష్టగ్రహ నిటు 

గృహముల చేతను చరణానతు లయిన కోటిమండి గణేశుల 

చేతను పష్టితుం డై యున్న జ్యులదనల సవ వ్ర భుని స్కందుని 

దర్శించెను. ఆళరవణభవ దెవుండును తుష్షుం డై సూర్య ప్రభుని 

వచ్చి కారణ మడిగి ఆవైమార్లము చూపించెను. 

ఈ క్రమమున సూర్య ప్రభుండు సానుచరులగు (భైరవ 

నువాకాళ వీర భ ద్ర నందులచే విరుగ్భము లయిన కడమ రత్న 
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దాగ్గరములను అయిదింటిని దాటి, కొండ వై ఒక స్సాటిక దార 

మును కాంచెను. అచట దేవదేవుని స్తుతిందంగా నొకరుర్రుండు 

తలుపు తీసీ సాదరముగా ఇతనిని లోవలికి కొనిపోయును. 

దినవ్యుగంధ స. సదాన్రహ్పపఫల ద్రవము గంధ ర్యా 

రబ్ధ సంగీతము అవ్పరోనృ్భ త్వ సోక్సవనము నై స్వర ధిక మైన 

శంఠకరు నాలయమును నూర్య పృ భుండు నూచెను. అందు ఒక 

చోట పార్శ్వ్వస్థత యై గిరిజాదేవి నేవించుచుండ, స్ఫాటికనీం 

పోసనాసీనుం డైన చందార్షశేఖరుని శూలపాణిని పింగజటా 
ర్న థు జ 

ల వ లగ ల లా ౮ ఓ శ 3 కత్తా. 
జూటుని స్వచ్చస్ఫటిక సన్ని భుని లోలో చనుని ను బాశ (రుని 

గాంచి ఆనందసాగరమన్న. డై సూర్య ప్రభుడు సబేవీకుం 

డయిన యాబేనుని పాదముల వ్రాలెను. మహాళ్వరుండు అతనిని 

వును సలు సట్ వస కరార్పుండం బెట్టి “ఏల వచ్చినాండి వని 
రల ౬ 

యడఢడిగాను. *నాకు అభిపేశము సమోవించినదిి |పభువుయొక్క_ 

సన్ని థధానమును మెడ వచ్చితిని. అని సూర్య్యవభుండు విన్న 

వించుకొనెను. “వచా, సాసన్ని థఛానమ్ము.ర్తై వంత గ్రీమపడితి 

వేలి అచటనే సరించిన శానా? కానిము వచ్చెదను” అని 
శి శ 

ఛ_కృవత్సలుండు పలికి చెంత నున్న [(వమథు నొకనిం బిలిచ్చి 

“లెమ్లు. ఇతనిని అభిపె.కార్ధను బుషభపరషతమునకు కొని 

పొమ్ము. అది యీచక్రవ రులకు వ.హాభి పేకస్థానము గదా.” 

అని యాజ్ఞాపం చెను. అంత నాగణో తృముండు కృతే రివ వ 

దశీణుని సూర్యపభుని (వణతుం డై ఒడిలో కూర్చుండంబెట్టు 
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కొని తననీద్ధివభావముచ తత్థణమే ఆ బుషభపర్వతములో 

వదలి అదృళ్యు డాయెను. సూర్య ప్రభుం డచట నుండంగా, 

అతనివెలికాండ్రు, కానుచూడామణారదిభార ఫ్ట్లు: విద్యాధరా 

ధివతులు, ఇం ఛ్రాదిడెవతలు, మయాద్యసురులు, మహర్షులు, 

శ్ర్రుతశర్శ, సుమేరున్ర, సువాసకుమారుండును వచ్చిరి. వారి 

నందణిను సూర్య ప్రభుండు యథారముగా సవూనిం చెను. 

అతనివలన రుద్ర, దర్శన వృత్తాంతమును విని వా రందటును 

సంతనిలి రి. 
ళు 

అంతట  నానామహొపధిసహిత మయిన నదీ నద 

సాగరతీర్థ జలములను మణి కనక కుంభములలో పృభాసాదులు 

స్వయముగా తెచ్చిరి. అంతలో గారిసమేడుం డై మెాళ్వరుం 

డును అచటికి వచ్చెను. ఆయనపాదములకు దేవాసుర విద్యా 

ధర నృపతి మహర్షు లంద టును వ్రణమిల్లీరి. ఆ సురాసుర 

విద్యాధరులు వుణ్య్యాహభఘోషము చేయుచుండగా మహర్షులు 

సూర్య వ్ర భుని సింహాసనమున గూర్చుండం బెట్టి విద్యాధ రాధి 

రాజ్యమునకు అభిషేకము చేసిరి. సంతోషముతో విజ్ఞాన 

మయుః: డైన మయాసురుండు అతనికి పట్టమును మకుటమును 

కళ్టును. తూర్యములతో' 'దేవదుందుభులు (మోం7గను. దివి 

యందు అచ్చరలు నృత్యము చేసిరి. మహర్షి సమూహము 

అకామదూడామణిని కూడ అభివేశము చేసి సూర్య పృభునికి 

మవాదేవినిగా చేనెను. పిమ్మట, 'దేవాసురులు పోయా, సూర్య 
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వ్ర భుండు బంధుమిత్రు లతో ( గూడ అచ్చట విద్యాధర చక్ర, 

వర్తియె మహోత్సవము నెను. కొన్నిదినము లయిన 
అధ న్ లో 9 1 / త ర్వాత ఫూర్వము నంకరుం 'ఉెజ్హ్హఎంచినట్లు శ్రుతశర్యకు 

ఉత్తర వద్యర్గమును అచ్చి, ఆ కొొందణు భార్యలను పొంది 

చిరకాలము విద్యాధర రాజ్యలత్లుని ఆషసభవించుచుండెసు._ 

ల్తట్లు మనుషమ్యుమాత్రు, డయిన సూర్య ర్ భుయ ౪వ 

క Ex స్ బన చః వ్రసాదనుచె విద్యాధర చక్రవ_ర్రిత్వమును బొరఠణను 

క్; శ శ ప్రా సు ఇట్లు ఆ విద్యాధర నెస్టుంయ వజ ప్రభుం వత్స'రాజు 

నెదుట కథ చెప్పి నరవాహనదత్తునికి | పృణమిల్లి ఆకాశమున 

పోయెను. అతడు పోయానే, ననవాహనదత్తుడు తనదేవి 
ఇ ల్న లీ (| జ 

మదనమంచుకతో. గూడ తండ్రయింట నిద్యాధ రేంద్ర, వద 

ప్రా కిని ఎదురునూచుచు ఉండెను. 

నూర ప్రభ లంబకము సమా ప్టము. 

నాకా 





అలంకారవతీలంబకము, 

౧-వ తరంగము, 

ర. 

చ ళ్ 

» (8 అష స త థు 

క, వరతములును నిశుంభ న 

తోర్వీఖర్వితము లగుచు నొగి మ్రైక్కుగతిం 

బర్వెడు నే నర్తిల్లు సు 
పర్వుని, కం బొజ్జనామి పాలించు మము౯. 

నట్టు నరవాహనదత్తుండు కౌళాంబిలో ఆదియంబే 

విద్య్యాధ రాధీశులచే సుతులు గొసుచు తండ్రైెయింట ఉండెను, 

ఒకనాడు గోముఖసవోయు. డై వెటకుం బోయి, నేనవెనుకం 

జిక్కుయగ్యా, నొకమహారణ్యము వపెళంచెను. ఆతనికి కుడికన్ను 

అదరి శుభాగనుమునుచెప్పుచుండ(గా, దిన్యపిణారవమి శ్ర మైన 

గితనిస్వనము వినంబడెను. దాని ననుసరించి పోయి చెంగట 

నొక శివాలయమును స్వయముగా వెలసిన దానిని మూచ్చి, 

గుజ్జమును నిలిపి అందు [వవెశెం చెను. అచట 'దేవదేనునికి వీణా 

గాననేవ చేయుచున్న యొక దివ్యుకన్యసు అ నెక నరకన్యా పరి 

వృతను వరా ణెను. (వపసరక్కా_ంతినిర్భర మైన యామె చంద్ర 

మూర్తి సముద్ర ముసుంబో లె అతనిహృదయమును కలంత 
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వెళ్టును ఆ వెం. నతనిని [(వణయము స్థాలోకనములతోం జాచి 

తదకగతమానస యై స్వరసారణను re పోరు. నర 

వాహనవత్తుని మన మెణింగి గోముఖుండు ఆచెలులను * ఈమె 

ఎవరు? ఎవరికొమారిత? అని యడిగెను. ఇంతలో ఆకాశ 

మునుండి ఆమెకు సాటియైన "హామారుణ[పభ దిగాను. పిమ్మట 

(పొఢ మైన యొకవిద్యాధరి దిగి ఆ కన్య(పక్క_6 గరార్చ్పుం డెను. 

కన్య చయం లేచి ఆమె పాదములకు (వణమి ల్లైను. 'సర్వవిద్యా 

ధ రాధిశ్వరుండు నిర్విఘ్నముగా నీకు పతి యగునుగాకం అని 

కన్యకు [పౌఢ ఆర్వదించెను అంత నరవాహనదత్తుండు ఆమ 

యొద్దకుం బోయి నమస్క_రిం చెను. ఆసౌామ్యు రాలును ఆశీర్వ 

దించెను అంత నతడు ఆమెను “అమా, ఈకన్య యెవరు? నీ 

శేమి కావలయును? చెప్పుము.’ అని యడిగెను. విద్యాధరి 

చప్పుచున్న ది. 

గారిజనకుం డయిన పర్టతమందు స్ట్ (సుందర పుర మను 

నగరము కలదు అందు అలంకార శీలుం డను విద్యాధ రేళ్వ 

రుండు కలండు. ఆ యుడారునికి కాంచన్నవభ యను పట్టను దేవి 

కలదు. వారిరువురకు కాల క్రమమున నొక కొవమరుండు పుక్లైను. 

“వీడు ధర్మపరుండు అగును” అని కలలో పార్వతి ఆనతియ్యంగా, 

తండ్రి వానికి ధర్మ లిలుర డని పరు బ్రను. వానికి యావనము 

త తండ్రి కృతవిద్యునికి ఆ పుత్రునికి యావ రాజ్య 

వట్టాభిపేకము చేసెను. యావరాజ్యము చేయుచు వశి యై 
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య+ఈ కుమారుడు ధర్తె కవరము? డ తం డ్రికంకు నెక్కు_వగా 

పజలను కంతరశేను. . వవుట ఆ రాణి ae పభ మరల 
7 జి Ww : 

గర్భిణ యె ఓక కన్యకను గనియెను. '-ఈకన్య చక వ ర నర 
౬ \) 0 

పాహానదటత్తునికి భార్య యగుషు*. అని దివ్య వాణి ఆ తలని 

వరీకిను ఆమెకు అలంకారవతి యని తండ పురు వెను. 

ai vd NN తర ౮ ఆ కన్య శృనుముగా చం దృక భేయుంబ లె ఎదుగు చుండెను, 

ఆమె కాల కువుమున జవ్వన్నిమై తం డ్రియొద్దనె సక లవిద్యలు 

'నెర్చి నానా తమా. భ్ NE భ్రమింప ప నుదోో 

గించినది. అంతట ఆ మెయన్న ధర్మ ఏలుండు శ బ్రాయము 

వాం డయ్యును ఏకాంతమున తండ తో నిట్లు విన్నవించెను. 

“నాయనా తణభంగురము లయినయీభోగముల 

విాంచ నాకు ప్రీతి లేదు. అంతమందు వికసము గానిది ఈం 

సారములో ఏమి కలదు? వ్యాసముని వాక్యమును స 

లెదా 

“తే. పాదలు. దటుగుటకె, పొడ పదునుం బడుట 
EP కడుం జేరు దాయుటశై , జనించు. 

బొలియుటకు నై, సుఖంబుల బొందు దుఃఖ 

మొందుటకు నై పదార్థము లెందు నథివ i 

న శ. 3 we f ర్ ర్వా 

అట్టి నళ్వర భోగనులయందు మనసులకు ఏమి బతి 

యుండును? భోగములు గాని, ఆర్థరాసులు గాని, పరలోకము 

నకు వెంట రావు. ధర్మ మొకటియె బంధువు, అదిమా త్రము 

తీత 
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పురుషుని అడు గయినను పొయదు. కాంబట్టి నేను అడవికిం 

బోయి ఉత్తమ మయిన తవస్సు చేసి శాళ్వత మయిన పరమ 

పదమును పొంటెదను. ” ఇట్లు కుమారుడు ధర్మశిలుండు పలు 
కంగా తం డ్రి యలంకారలీలుడు బాహ్సాకులలోచనుల్లై యిట్లు 

పలుకుచున్నా డు_'వు శ్రా, బాలునికి నీకు అకాలములో 

వని యీచి తృభమ ! యావన మనుభవించిన సిమ్గటం గదా 

'వెద్దలు శాంతిని విధించియున్నారు. వివాహమై ధర్మ ముగా 

రాజ్యపరిపాలనము చేయుచు భోగము లనుభవించుట కీది 

“కాలము గాని టై రాగ్యమునకుం గాదు.” భర శీలు( డనియె;_ 

“ శమమునకు అళమమునకు వయోనియమము లేదు. ఈశ్య 

రానుగృహ పాత్ర, మై బాలుడు గూడ కాంతిని భజించును. 

కాప్రరుషుండు వృద్ధుం డయ్యును శాంతిని నేవిందండు. నాకు 

రాజ్యమందును వనివాహమంచును వ్ర్తి "లేదు. నాకు తవస్సుచె 

శివని ఆరాధించుటయె జన్మ ఫలము.” కుమారుడు అట్లు 

వలుకంగా తం & అలంకార కీలుడు వానివట్టుదలను నివారింప 

శక్యము గా దని యెతింగి కన్నీళ్లు విడుచుచు “పుత్రం 

బాలునికి నీకే ఇట్టి వైరాగ్యమేని, వృద్ధునికి నాకు లేదా? 

కనుక _ నేనును తపమునై అడవికి వచ్చెదను.” అని పలికి, 

మనుష్యులోక మునకు పోయి, వేద బ్రాహాణు లకు రత్న ములును 

బంగారమును పదివేల బారువులు ఇచ్చి నచ్చి, భార్యతో 

“నీన్ర నాయాజ్ఞ చే ఇచటనే నగరవుందు అలంకారవతిని 
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రశీంచుచు ఉండవలనీనది. దీనికి ఇక ఒక సంవత్సరమునకు 

-ఈతిథియం బే వివావోర్థము శుభలగ్న మున్నది. నరవాహన 

దత్తునికి అప్పుడు దీనిని ఇచ్చెనను. ఆ యల్లు(డు చ క్రృవ్తి మె 

నున యీ పురమును పరిపాలించును.” అని పలికినవా డై విల 

వించుచున్న భార్యను ఒట్టు వెట్టి నిలిపి వుత్చునితో తపోవన 

మునకుం బోయెను. 

-ం స ఖా నస 1 భార్యయు భర్రాజ్ఞాపాలన చేయున డై కొవరితతోం 

గూడ నగరమందే ఉండెను. భరాజను సాధ్వి యొవళతె 
ప 

ఉల్లంఘించును ? ఆ కొమరిత యలంకారవతియు తల్లి న్నహ 

మువేం గూడ వచ్చుచుండగా అనేక్ష ర వాలయములకు థ్ 

మించుచుండెసు. ఒకనాడు ఆమెతో పజ ప్పివిద్భ ' కాళీ ర 
(తాని -ి 

మందని స్వయంభూ కే ల ములను వ్లూజింప్రుము, అందువలన 

ఆ గడ్ స్ట ॥ షై ఒంట నిర్విఘ్నముగా సర్వవిద్యాధ రెం ధైకచక్రవల్రిని నరవాహన 

దత్తుని వివాహ మగుదువు* అని చెప్పెను. అంత నామె 

తల్లి తోోయనాడ పోయి ఆ పుణ్య మె గ్రములందు లెనుని పూజిం 

చెను. నంది తే త్రము, మహాదేవగిరి, అమరపర్వతము, సురేశ 

రాద్రులు, విజయము, కవకేశ్వరము, మొదలైన మే త్రము 

లయందు గిరిజాపతిని పూజించి ఆ విద్యాధ రం ద్ర కన్యయు 

తల్లియు ఇంటికి వచ్చిరి. ఓ సుందరుండా, ఆ యలంకారవలియే 

ఈమె, ఆశకాంచనపభనే ను ఇపుడు ఈమె నాతొ స చుప్ప 

కయే యీ శివాలయమునకు వచ్చినది. దానిని నేను ప్ర; జి 
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విద్భచే నెణీగ్న యిచటకి వచ్చితిని. ఆ విద్యవలననే నీవును 

శ్రచటికి వచ్చితి వని ఎణీంగితిని. చేవతలు శెలిపిన యీ నా 

కన్యను స్వీకరింపుము. _దీనితండ్రి చెప్పిన వివాహలగ్నము 
జేవు. ఇప్పటికి కౌశాంబిశే పొమ్ము. మేమును ఇచటినుండి 
పోయుదము., తప్పు దీనితం డ్రి అలం కార గలుండు తపోననము 

సుండి వచ్చి దీనిని నీకు స్వయముగా ఇచ్చును. 

ఇట్లు ఆమె వలుకంగగా అలంశకారవతికిని నరవాహన 

దత్తునికిని ఇరువ్రరకును అనిర్వచనీయ మైన దశావిశేషము 
కలీగాను. అపుడు సాయంకాలము ఆసన్న మై యుండంగా చక్ర, 

వాకమిథునము వోలె రా త్రీమా త్ర విరహమును సహింప లేక 

యా యిరువురును బాష్పాకులీత నెత్రులు కాయగా చూచి 

కాంచన్నప్రభ యి ట్లనియె: ఏమి ఒకరాత్రి యెొడంబాప్రనశే 

మోకు ఈ యధైెర్యుము? ధీరులు పారము లేని విరహమును 
చిరకాలము సహింతురు. నితారాములకథను వినుడు. 

రాముండు సీతను విడనాడిన కథ, 

తొల్లి అయోఛ్యాధివతి మైన దశరథుని కొమరుండు 

భరతళ త్రుఘ్న లక్షుణుల యన్న ,రానుండు ఉండెను. ఆయన 

రావణుని పరిమార్చుటకు అవతరించిన విష్ణువు. ఆయనకు 
రీ వా 9 జనకునికూ(తురు నిత భి ర్య యె ప్రా ప్రియయై యుండెను. 

తండ్రి విధియోగమున రాజ్యము భరతుని కిచ్చి ఇతనిని నీతా 

లక్ష్మణులతో? గూడ అడవికి బంవను. అచట రావణుడు 
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మాయచే సీతను హరించి, దారిలో జటాయువును సంహరించి, 

ఆమెను లంకకు. గొనిపోయెను. అంతట రాముడు విరహ 

కాతరుం డై స్నుగ్సీవుని వాలివధచేత నశవటబుచుకొని, ఆంజనే 

యునిం బంపి ఆ మెవృత్తాంతమును తెలిసికొని, పోయి, సము ద్ర 

మునకు అనక ట్లు కట్ట, రావణుని సంహరించి, లంకా రాజ్యము 

విఫీషణుని కిచ్చి సతను శైకొనియెను. ననమునుండి వచ్చి 

భర తార్పితమయిన స్వ రాజ్యమును రాముడు ఏలుచుండయగ్యా, 

నీత్ర గర్భిణి యాయొను. ఒకనాయ రాముడు. కొలందిమంది 

పరిజనులను వంట. చెటుుకొొని స జాచేషల నెబుంగుటక తిరుగు 
eం Uy) 9 ర 

చుండ, ఒక పురుషుడు భారస్థిను, అది తనయిల్లు వదలి పరుని 

యింటికి పోయి వచ్చిన దని దోషము పకటించి చేయి పట్టి 
a) డు 

తొలగ దోయుచుండలా మాచి, “రత్షోగృహనున ఆరడే 

వ్ర 
cw 

కన్న గొవ్చవాండు, జ్ఞాతియింటిక పోయి నచ్చిన నన్ను 

వచ్చిన సీతను రాము(దు గృహాంచే నంట; ఇతండు అంత 

గృహింపడు. అని ఆ భార్యయు చెప్పగా విని, ఖిన్ను6 డై 

నగరు సొచ్చి లోకాపవాదముకు భయపడి నితను వనమున 

విడిచి 'పెళశ్చైను. యశస్వి విరహాశ్షేశమును సహించునుగాని 

అయశస్సును సహింపడు. ఆమెయు గ ర్భాలస రు ధెవ 

వశమున వాలీ క్యా శ్రమమునకుం బోయెను. అతడు ఆ నును 
—రీ <7 

ఓదార్చి అచటనే ఉంచి కాపాడెను. 
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“నిజముగా నీత దుష్టయే, కానిచో భర్త వల ఈమెను 
వదలినాండు? ఈమెను నిత్యము సనాడుటచేత మనకు దోషము 

కలుగును. చాల్మికి దయ'ే ఈమెను ఆశ్రమమునుండి పొ 

వ్యనండొ, ఈ మెదర నమునలని పాపమును ఆయన తపస్సుచే 

పోంగొట్టుకొనును. రండు మనము ఎక్కడి వైన మజేయొక 
యా ప మమునకు పోదము.’ అని అచటి కడమ మునులు కలియ. 

బలికికొనిరి. దాని నెటింగ్ని వారితో వాల్సీ ge బ్రాహ్మణు 

లార్యా ఈమె శుద్ధాత్తు రాలు, నేను సమాధివేత నెబ(గితిని.’ 

అని చెప్పెను. అప్పటికిని వారిక్ నమకము గలుగ కుండుడు, 

నీత “ఓటమహోానుభావులారా, మోకు అెలినీనట్లు నన్ను శొధిం 

పుడు. నాయందు దోష నుండిన నాకు శర శ్భేద దండన 

చేయింపుండు. అనెను. అంతట కనికరించి ఆ మునులు 'ఇచట 

అడవిలో టీటిభసర స్పని మవాతిస్థము కలదు. వూర మొక 

టీటిభిని భార్త అన్యసంగినినిగా శంకించి మిథ్యాదూషణ చేసెను. 

సాథి యయిన మూటీటిభీ అశరణ యు భూదేవిని లోకసాలు 

రను గూర్చి ఆక్రందించెను. వారు త చ్భుద్ధ్యర్థ మై ఆతిర్భమును 

నిర్మించిరి. అందు ఈరామభార్య మాకు తన పారిళుద్ధ్యమును 

రుజువు చేయుగాక.” అని నియమించిరి,. అంత నీత వారితో 

గూడ అఆసరస్సునకుం బోయి ఆర్యపుత్రు నికంకె వే తొకనిని 

కలలో నయిన తలంసనయేని, ఓ భూదేవీ, ఈసరస్సు నవతలి 

గట్టునకు దాంటుదును గాక.’ అని పలికి అందు చె చ్చెను. 
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భూదేవి యావిర్భవించి ఆపతి వ్రతను ఒడిలో కూర్చుండ బెట్టు 

కొని అవతలిగట్టునకు కొనిపోయి విడిచెను. అంతట మును 

లందటు ఆమవాసాధ్వికి ప్రణమిల్లి, ఆమెను వదలె నను క్ర 

మున రాఘవ్రుని శవింవం దలంచిరి. ఆమె కృ తాంజలి [మె క 

మవాోనుభావులా రా, ఆర్యపుక్తు నికి అమంగళము తలంవకుండు, 

పాపాత్తురాలిని నన్నే శపింపుడు. అని వేడుకొని, నివారించెను. 

అందులకు వారు అత్యంత ప్రే నై ఆమెకు మంచి పుత్రు(శు 

గలుగ నాళీర్వదించిరి. 

పిమ్మట ఆమె అచటనే ఉండి యథా కాలమున పుత్రుని 

గనెను” వానికి వాల్మికిముని లవుం డని వేరు వెళ్లెను. ఒక 

నాడు ఆమె శిశువును కూడ తీసికొని స్నానమునకు పోయెను. 

ఆసమయమున పర్ల శాలకు వాల్మికి వచ్చి శిశువును గానక “ఈనె 

శిశువును ఇచట నుంచి స్నానార్థము పోవును. ఇవుడు ఆశిశువు 

ఏడి? నిశ్చయముగా భూతుకమృగము ఏదో వానిని” శొని 

పోయి యుండంబోలును. కనుక మట్ యొుకనిని వానిచోట 

సృజించి యుంచెదను. పాపము! ఆమె స్నాన మాడి వచ్చి 

శిశువ్రుం గానక దుఃఖంవకుండునుగాక.” అని తలపోన్సీ కుశతో 

పవిత్రము చేస్ లవునిః బోలిన శిశువునుగా చేనీ లనునిచోట 

నుంచెను. ఆమె వచ్చి ఆశిశున్చసువూచి మునితో “సామి 

వీడుగో నాశిశువ్రు ఉన్నాండు. ఈ రెండవ శిశువు ఎవడు?” 

అని యడిగెను. అంతట ముని యథావృత్తమును చెప్పి 
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WX వుణ్య్యాతు రాలా, కాయగగలదానిని ఎవడు తప్పింవగలండు? 

వీడు నీలెండవశిశును పుచ్చుకొనుము. వీనిని న్నాప్కభావముచే 

కుశతో చేనీతని గాన వీనికి కుళశుం డనివే రగునుగాకి అనెను. 

అంత నామె ఆశిశున్చసు గ్రహించెను. వారికి ఆ మునియ 

సంస్కారములు జరివెను. వారు ఆయా వ మమందే పెరుగు 

నుండిరి. బాల్యమందె వారికి మహాముని అస్త్రసమూహ 

మిచ్చి సర్వవిద్యలను నేర్చెను. ఒకనాడు లయకు మూ 

రులు ఆ శ్రీ మమృగమును చంపి ద్గానిమాంసమును భ మ్ంచి 

వాలీ కియొక్క_ య ర్బాలింగమును జొమగా వెట్టుకోని ఆడు 
శి వ రు 

కొనుచుండిరి. అందులకు వగచి ముని సీతాదేవి ప్రాకనమో(ద 

ఆ కుమారులకు ప్రాయశ్చి త్తముగా, లవుడు కుబేరుని సరస్సు 

నకు బోయి అందుండి పనిండితామరలను, ఆతని యుద్యానము 

నుండి మందారపుప్పములనుు, తేవలయు ననియు, ఆవుష్పముల 

తో ఇరువురు భ్రాతలును ఆలింగమును వూజింపవలయు ననియు 

విధింపెను. ఆ మాట విని వెంటనె లవుడు బాలు డయ్యును 

కైలాసమునకు పోయి యా కుబేరుని కాసా రోవవనములసు 

ఆక్రమించి అందలియత్సులను కొట్టి తామే లను వువ్వులను 

కొని వచ్చుచు దారిలో బడలి ఒక చెట్టు (క్రింద విశ్రమిం చెను. 

రాముండు మరల సీతను గలయుట. 

ఈలోపల రాముడు నరమేధము చేయ యత్ని ంవంగా 

అందులకు లక్ష్మణుడు సులతుణుని పురుషుని వెదకువాం డై ఆ 
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మార్లమున వచ్చి తత్తభర మున లవుని యుద్దమునకు పిలిచి 
(ట్ ఆ)” అనై థి 

మోహనాస్త్రముచే మోహీాతుని చేన్ కట్టి అయో థా్యానగర 

మునకు కొనిపోయెను. లవుడు రానందులకు నగ చుచున్న నతసు 
ష్ షు ae 5 గ్ 4 ఓదార్చి, జ్ఞానదృష్టి చే నృత్త మెణీలగి, ఎ రీకి, కుశునితో 

(రా అద ర ఇ గ్ర తజ gre: నీయన్న ను లవుని లక్ముణు(డు కట్టి అయోధ్యకు కొనిపోయి 

నాడు. ఈయ స్త్రములచే అతనిని జయించి అన్నను విడివిం 

పృము.” అని దివ్యా స్త్రము విచ్చి పంచెను. కుశుతు పోయి 

యజ్ఞ భూమిని ఆక్రమించి దానిని కాచుట్నకై వచ్చిన లర్ముణుని 

ఆదివ్యమహోస్త్రము ములచే జయించెను. అంతట రాముడు స యుద్ధ 

మునకు నచ్చి వాల్మికి వభౌవముచే ఆపల్లవానిని జయింవనేరక 

“అబ్బాయా ఏల యుద్ధము చేనిదవు? నీ వెవరవు? అని 

యడిగెను. *లత్షుణుండు నాయన్నను కటి తెచ్చినా(డు. ను 
— రీ CY 

ఆయనను విడిపింప వచ్చినాండను. మేను లవకుళలము, రామ 

తనయుల మని మాయన జానకి చెప్పినది+. అని తమవృత్తంత 

మును చెప్పెను. అంతట రాముండు కన్నీళ్లు విడిచి లవుని 

తెప్పించి “ఆపాపాత్తుండను రాముండను నెనె” అని చెప్పుచు, 

వారి నిరువ్రురను కంఠాలింగనను చెనెను. అంతట పౌరులు 

నీతాదేపిని పొగడుచు మాచుచుండగా రాముడు ఆ శిశువు 

లను గృహించెను. సీతాదేవిని కూడ వాల్మీక్యా శ్ర మమునుండి 

శెవ్పంచ రాజ్య భారము పుత్ర లఅలమో6ద మోవి ఆమెతో సు సె సుఖ 
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ముండెను = ఇట్లు ధీరులు చిరవిగహము నైనను సై (తురు, 

మరు ఒకరాత్రి నయిన సహింప లే రేమి? 

అట్లు కాంచన వ్ర భ్ వివాహోత్సుకను తనయ నలంకార 

వతిని, అల్లుని నరవాహనదత్తుని, ఊజుడించి, ఆకాశ మార్లమున 

తననగరమునకు పోయెను. నరవాహనదత్తుండడును వలవంతతో 

కొళాంబచికి పోయెను. 

పృథ్వీ రూపరాజు కథ, 

అచట రా | ని ద్ర, పట్టక అలయుచున్న యానర వాహన 

దత్తుని వినోద పెట్టువాండై గోముఖుండు, వృథ్వీరూవరాజు కథను 

చెప్పెదను విను మని యి ట్రనియె;.__ 

దటీణాపథ మందు వ్రతీష్టాన మని పట్టణము గలదు. 

అందు పృథ్వరూవుం డను రాజు అతిరూవవంతుండు ఏలుచు 

ఉండెను. ఒకప్పుడు అతనియొద్దకు స్రిరున్రురు @ మణులు జ్ఞానులు 

వచ్చి అతని యాయద్భుతరూపమును చూచి యి ట్లనిరి.- 

“దేవా మేము భూలోక మెల్ల. గుమ్షరుచుందుము; కాని 

రూపములో నీపాటి వురుషునిం గాని స్త్రీని గాని చూడలేదు. 

కాని నుక్టిపుర ద్వీపమున రూపధర మవహోరాజునకు హౌమ 

లతా దేవియందు జనించినతనయ రూవలత అనునది ఒక్క తెయే 

ఈలోకములో నీకు సాటి, ఆమెకు నీ వాక్క_డవే సాటి. 

మోకు ఇద్దజకు కూటమి సంఘటిల్లిన. శోభిల్లును” ఈ శ్రోమణ 

వచనములతో. గూడ మారనారాచములు శ్రువణమార్షమున 
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వ్ర వేశించి రాజు హృదయమందు. (గుచ్చు కొనినవి. అంత 

చత్సుకుం త రాజు తనచిత్ర, కరో త్రమునికి కుమారిద త్త నా 

నునికి ఆన తచ్చెనుః ఓయి నారూవనును సరిగా పటమున 

వ్రాసీ చేకొని ఈ భియషులతో ము_క్రివురద్వీవమునకు పొమ్ము. 

అందు దూపధరమహాో రాజునకును అతని కొవరితకును యు కి 

గా దానిని చూవుము. ఆ రాజు ఆకుమారిని నాకు ఇచ్చునో 

మూడుము.  ఆముగుదను చిత్రములో (3 (వని యిటకు తెమ్తు.” 

ఇ ట్లాజ్ఞావించి తన పృతమను ప్రోయించి ౮ లతో ఆముచ్చిని 

ఆపీవికి పంపెను. 

వారు మువ్వురును యథా క్కమముగా పోయి సముద్ర, 

తీఠరమందు పృత్రవుర మను నగరము చేరి ఓడ యొక్కి సాగర 

మార్లమున ge దినములకు ము _క్లీఫ్రుర దీ(పము పేరిరి. 

అచట చి లో, కరుడు రాజదాషర మున “నాకు సాటి ముచ్చి యా 

లోకములో లేడు? అని వతాక యెశత్తెను. దానిని విని రావ 

ధరమవో రాజు విలివింపంగాచి త కరుడు పోయి వ్రగమిన్లీ విన్న 

విరిసీ ద పాక. “సను “లోక మెల్ల థ్ మించితిని నాకు 

సాటి చి త్ కారుని చూడ నైతిని. దేవాసురమనుజుూలలో ఎవనిని 

ద్రాయుదును? ఆన తము.” రాజు రూవలతను గావించి ఆమె 

పృతిమను ప్రాయు మనెను. కుమారిదత్తుండు రాజకన్యను 

సరిగా 'వ్రాస్ చూసెను. రూవధరుండు చూచి సంతోషించి 

ఆముచ్చిని వివేకిగా నూహించి వానివలన అల్లుని పొంద 
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గోరి “ఓయి భూమండల మెల్ల తిరిగితివి గడా, ఎచట నైనను 

నాకొమారితకు సాటి స్త్రీనిగాని పురుషునింగాని చూచితివా?” 

అని యడిగెను. “ఈమెకు సాటి స్త్రీని గాని పురుషుని గాని 
కని యెటుంగను. ప్ర తిష్టూనవునముందు వృథ్వరూపమవాో రాజు 

ఈమెకు తగినరూపవంతుండు ఒక్క6కు ఉన్నా (డు. ఆయనతో 

ఈమెకు ఘటిల్లెనేని సొంపుగా నుండును. రాజ కన్య తుల్య 

రూప దొరకక ఆయన తరుణుం డయ్యును వివాహ మూడక యే 

యున్నాడు. లోక లోచనోత్సవ మయిన యారాజును మాచి 

నేను కుతూహాలనుచే ఆరూపమును వటములో పానీ తెచ్చి 

యున్నాను. అని ముచ్చి వాక్రుచ్చి పటము చూసెను. ఆ 

రూపమును చూచి రాజు ఆశ రకము చే తల యూంచి మాంచి, 

“చిత్తరువునం దయినను ఇతనిం జూచిన మేము ధన్యులము, 

ఎవరు అతనిని సాక్షాత్తుగా చూతురో వారికి నమస్కారము 

అనెను. తండ్రి పలికిన యీ మాటను వినియు ఆలేఖ్యమును 

కనియు ఉత్పుక మైన దూవలతకు మటీ యేమియు అగపడదు, 

వినబడదు. ఆమె కామమోహిత యగుట మొణింగి రాజు 

కుమారిదత్తునితో “నీ వ్రాతయందు వారంబాటు ఉండదు. 

నిశ్చయముగా ఆరాజు నాకొమారితకు తగిన రూవవంతుండే. 

కావున నీవు త్వరగా నా కొమారిత వటనును కొనిపోయి 

అతనికి చూవి నాయభ్ర ప్రాయము తెలుపుము. ఆయన కిష్ట మేని 

తత్త ణమే వచ్చి నాకన్యను వివాహమాడునుగాక”* అని వానిని 
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ఆభియువులను బహుధనము లిచ్చి సత్కరించి తనదూతతో 
కూడ పంచెను. 

వారును సముద్రము దాటి పృతిష్ఞానన నగరము. “నోరి 

రాజదర్శనము చేసి స. వెట్టి వృత్త క నివెదించి రూవధర 

సందేశమును ెలిపిరి. ముచ్చి అతనికి రూపలతావటమును 

పెను. లావణ్యసర సృయిన యామెదేహనమునసు చూచు 

చున్న యారాజు అందు మునిగిన తన చూడ్కి_ని లేవ నేరం 

డాయెను. వెన్నెలను చకోరమువో లె కాంత్యమృత లహరిని 

ఆమెను ఆన్వాదించుచు అతనిచూవపు తనియ దాయొను. రాజు 

త్రకరునితో మిత్రమా, ఈరూపమును సృజించిన వేధయు 

బాసిన నీవును వంద్యులు. రూవధరమహీపవతి యిస్ట్రమును 

సంగీకరించితిని. ము_క్రిపురద్వీవమునకుం బోయెద. ఆ కన్యను 

వివాహ మయ్యొద.. అని చెప్పి ఆ చిత్రకర దూత భీతువులను 

ధనము లిచ్చి సత్కరించి, చిత్తరువునే చూచుచు ఆదినమును 

ఉద్యానాదులయందు విరవాతురుః డయి గడవి, మబఖజునాండే 

లగ్న మేర్చ్పబుచుకొని ససైన్యుం డయి నానా హ_స్ట్యళ్వ 

సామంత రాజపు త సమేతుం డై, రూవధరదూత చిత్ర కార 

శ్రామణులనుం దోడొ్క-ని, పయనము నడ చెను. 

తొలునాండు మంగళఘట మను నాగం ద్ర ము నెక్కి 

సాగి సాయంకాలమున వింథ్యారణ్య ముఖమున పిడిససు, 

మటబునా(డు, శ త్రుమర్జన మను నిభరాజము నెక్కి. ఆ యరణ్య 
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ముం జొచ్చి పోవ్రచుండంగా అతనిముందు నడచుచున్న బలమా 

వెనుకకు విజీగి వెల్లా చెదరై పాటీ పోవసాగెను డానిం గని ని 
పవ్వాజపడుచున్న యతని కడకు తళ్ళ మే నిర్భయం డను రాజ 

పుత్రుడు ఏవులోసమోా౭ద వచ్చు 'దెవ్యా నుందు గ్ ప్ప భిల్ల 

పమైన్యనము _వై చ (బడినది ఫిల్లులు మున యొనుంగులను ఏంబపంటిని, 

వెయిమంది బంటులను, పప a గుణ్లము లను, సంహరించి 

నారు మనసై నికులు యమం ఫీల్లులను కూప్పినారు. 

నున యొక మొండెమునకు వారివి రెండు. నిడుగులను బోలిన 

వారికోలల కాగక మననై నికులు విజగి పాణం జచ్చినారు 

అని 'తెలవివను అంత వృథ్వరూపుండు కుపితుం డై భిల్లనేనను 

తణీమి నైయబడి, అర్జునుండు కౌరవనై న్యముం బోలి రూపు 

పెను. ఇతరదస్యువులను నిర్భయాదులు సంహరించిరి 

రాజు ఒకభల్రమున భీకపతితలను డొట్లంచెను బాణంపు గండ్ల 

నుంది కాటుచున్న నెత్తుదులచె ఆతని యను శ (త్రుమక్షనము 

ఎబ్జిని కొ త్తనిటి నెలయెబులతోడి యంజన భూధ రంధ్ర మో 

యన నొప్పు చుండెను విజయము నొంది మరలి రాజనై సైన్య 

మెల్ల వచ్చి కలసీకొనంగా హతే శషులైన భిల్లులు చెల్లాచెదరె 

పాణీరి, గసనూపభర దూత తనపర * కృమమును పాగడుచుండలా 

సంగ్రామము మాని వృథ్వరూవభూవతి గాయపడిన సైనికుల 

విశ్యాంతిశై ఆదినము ఒక సర స్టీరమందు విడిస్కి మటునా(డు 

'వేకువను తరలి యథా క్రవముగా కడిలిరే వయిన యా వ త్తే 



పృధ్వీ రూపరాజు కథ, 879 

పురము చేశెను ఉదారచరితుం డను నచటి రాజుచే కృతో 
చితసర్కి)యు డై ఆదినము అచట విశ్ మించి మటునా(డు, 

ఆరాచే సిద్ధము చేయించిన 'యోడల నెక్కి. ఎనిమిది దినముల 

సబురున సముద్రమును దాంటి ము_క్షివురము చేరెను 

ఇతని నాక యెట్ంగి రూవధరుండు ఉప్పాంగి ఎదురు 

వచ్చెను ఇరున్సరును ఒండొరువుల కంఠాలింగనము చేనీరి 

రూవధథరునితో పృథ్వరూపుండు తన్ను (క్కగునవియుం బోలె 

పారనారిద్భష్టులు చూచుచుండగా ఆ పురము (ప్ర వెశించెను 

అచట రాణి హేమలతయు రూవధర మవారాజును తమకన్యకు 

అనురూప్రం డైనభ ర లభించినందులకు సంతోషించిరి అందు 

పృథ్వి రూపుడు ఆయ త్రమామలచే వారిసంపదకు తగిన యుప 

చారముల నంది మలునాండు పదియందు రూవలతాకరమును 

మూ _గ్తిభవించిన మహోత్సవముంబోలె గృహించెను అప్పుడు 
అనో స్యన్యరూపదర్శను లై నవారిదృష్టులు “నీవు సత్యమే వింటిని” 

అని చెన్చులతో వెప్పునవియుంబో లె చెవులయొద్దకు వ్యావించి 

యుండినవి. రూవధరుండు ఆ యిరువురకును లాజమోతేముల 

యందు ఇచ్చిన లెక్క లేని రత్నములచే చూవలు అతనినే 

రత్నాకరునిగా తలంచిరి సుతావివాహము ముగియంానే 

అతండు చి తే, కర శ్ర మణులను వస్తా భరణములతో వఫూజించెను 

నాడు ఆపురమందు పృథ్నరూపుండు అక్క_డివాడుక యావోర 

సానములచే యానందించెను, వగలు న్ఫృ త్రగితాదులం గడవంా 
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రాత్రి ఉత్సుకుం డై రూవలతతో  వాసభవనము వవేశించి, 

రతనాలవ సైమంచము, రతనాలరాకట్లు, మణికంబంబులు, మణి 

దివ్వైలుం గలిగి కనులవండు వైన యచ్చోట, ఆమెతో చిరసం 

కల్పగుణిత మైన భోగశేళిం చేలి నిద్రించెను. వేకువను వంది 
మాగధ గీత బోధితుం డై స్వర్లమున నింద్రుండు వోలె అట 

నురదాను 

ఇట్లు అచట అత్తమామ లలనరించిన చవ్య భోగముల 

ననుభవించుచు వగిదినము లుండి పదునొకండవనాడు గణక 

నిశ్చిత శుభ లగ్న ౦బున శూ రచిత మంగళుం జై రూవలతం 

దోడొని పడ లెను. కడలివణకు మామగారు సాగ నంవలా 

వృథ్వీధరుండు రూపలతతోోను అనుచరులతోను ఓడ ఎక్కెను, 

ఎనిమిది దినములలో సాగరమును దాటి ఒడ్డున సున్న తన 

దండును కలనికొనెను. ఉదారచరితుడు ఎదును వచ్చి ఇతనిని 

షత్తవురమునకు తోడ్కొని పోయెను. ఇతండు అతనివలన 

నుపచారము లొందుచు కొొలంది దినములు విశ్శమించి, మరల 

పయన మాయెను. ప్రియతమను జయమంగళ మను నాగం 

దృముషపై నెక్కించ్చి తాను క ల్యాణగిరి యను కరింద్రము నెక్కి. 

సంతత, పృయాణములచే తనరాకశై జెండా లెత్తి యున్న నిజ 

నగరము పప్రతిష్టానము వ్రవెశించెను. అందు ఫృరాంగనలు 

రూూపలతను అచ్చెరువడి జెప్ప వాల్చక మాచి రూపగర్వమును 

వదలుకొనిరి. రాజధాని వపోంచి వృథ్విరూపుండు ఉత్సవము 
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చేన్సీ ముచ్చికి గ్రామము లిచ్చి శృమణులను యథార్హ ధనముల 

సత్కరించి సామంత సచివ రాజపుత్తు లను సమానించి ప్రియ 

తమ ఇన రూవలతతో జీవలోకసుఖ మనుభవించుచుండెను. 
ఇట్లు గోముఖుండు నరవాహనదత్తునికి వినోదార్థము 

కథ చెవి ఉత్పుకుం డయిన యతనితొ మరల నిట్లనియె. 

ధీరులు శ్లేశములతోడి నిరహమును చిరకాలము సహింతురు. 

దేవా, నీవు ఒక రాత్రి మైనను సహింప లే వేమి? తెవు ప్రాతః 

'కౌలమున నీవు అలంకారపతిని వివాహ మగుదువు. ఇట్లు గో 

ముఖుడు చెవ్చుచుండంగా, అచటికి అప్పుడు వచ్చిన యాగంధ 

రాయణసుతు(డు మరుభూతి యి ట్లనియె._ోస్త రసంతాపము 

నెఅుంగని నీవు aa ఏమి చెప్పవు! పవురుషుండు కామ 

మునకు గుణీ కానతంనేవే ధ్రర్యవి వక ఫీలములను దాల్చును 

వస్తా ంతమునకు అంటుకొన్న గ డ్డవారకవ కలె మరుని దులిపి పెనీన 

సరస్వతీ జిన స్కందులు మునే ధన్యులు. వమకమభూళలి యి 

ట్లనంగా గోముఖుండు చెగడువడి జారకుండెను. అంతట నరవా 

హనదత్తుండు గోముఖుని మాటను ఇట్లు సమర్థం చెను: “వినోద 
నార్థము గోముఖుండు అట్లు చెప్పుట యుక్షమె, మిత్తుండు 

విరవాయాసమున బళీ బళి యనునా? యథాళ_ క్కి విరవాతు 

రుని స్వుజనులు సమాశ్వ్యానింపనలయును; అటు పైని వీమమ 

సాయకుని చిత్తము. ఇట్లు పలుకుచును పరిజనమువలస ఆ 

యాకథలను వినుచును నర వాహనదత్తుండు శు ఆరాత్రి గద పెక: 

56 
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మలునాండు అతండు పాాతఃకాలమందు లేచి ఆవశ్యక 

యలు తీర్చుకొని “ముండంగా ఆకాఫో మునుండి కాంచన స్పభ 

భర్తసు అలంకారళీలుని, కుమారుని ధర్మ శలుని, కొవూరితను 

అలం కారవతీన్సి తోడని వచ్చి దిగాను. వారండటు అతని 

చెంతకు వచ్చి, ఆతనివలన గౌరన మొంది అతనిని యథోచిత 

ముగా అఖినందించిరి. ఇంతలో వెలకొలంది విద్యాధరులు 

ఆకాశమునుండి “హపేమరత్నాది భారములను మోచుకొని 

వచ్చి దిగిరి -ఈ వృత్తాంతమును విని వత్చ రాజు వుత్తు ని 

యుత్క_ర్ష కు సంతోషించి మంత్రులతోను భార్యల? న 

అచటికి వచ్చెను. 

వత్సరాజు యథార్హముగా ఆతిథ్యము నేయంగా అతని 

తో ప్రణయానతుం లై అలంకార శీలు( డిట్లనియె. “రాజా, ఈ 

నాతనయ యలంకారవతి పుట్టగానే గగనవాణి “ఈమె సర్వ 

విద్యాధ రెంద్రు లకు చక్తన్నర్సి కాంగల యూానీ కొమరుండు నర 

వాహనదత్తునికి భారర్థి యగు నని పలికినది. కనుక దీనిని పతని 

కిచ్చదను. వీరికి ఈలగ్నము శుభము. ఇందునిమిత్తము వీరి 
లి నందజను తోజొ్క్క_ని యిచటికి వచ్చితిని.” విద్యాఢరేం ద్రుని 

వచనమును వత్స'రాజు మవోను గ హా మని పలికి ఆహోదించెను. 

అంతట నావిదార్థిథ రాధీశుండు తన విద్యా పృభానమువలన తన 

యజవెతం బుట్టినజలమును ఆయంగణభూమి పై చల్లెను. అంత 

నచట దివ్యువస్త్రచ్భన్న మైన బంగారపువేపియు నానారత్న 
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మయ మై సహజ మయిన కౌతుకగృహమును పుట్టినవి. “లే, 
ry ) లం లగ్న వళ నచ్చినది. స్నానము కానిమ్ము. అని కృ తారు డయిన 

యలంశారశిలు-ండు నర వాహానదత్తుని "హాచ్చరించెను. స్నానము 

ననీ వివాహకంకణము దాల్చిన యా నరవాహనదత్తుని వెదికి 

తెచ్చి యలంకారశీలుండు కృత వధూవేషను తన కొమారితను 

అలం'కారవతిని దానము చేసెను. అలంకారళీలుండును కుమా 

రుండును లాజమోతములయందు వెండి కొొమారితకు వేల 

కొలంది మణి కనక వస్తభూవమణముల బారువులను దివార్థాంగన 

లను ఇచ్చిరి. వివాహము ముగియగానే అలంకార కీలుడు 

అందును సమానించి Jog భా ర్యావుత్రు లను త; 

ఆకాశ మార్షమునం బోయెను. ఇటు విద్యాధర రాజు లెల్ల వచ్చి 
౧ ౧౧ గూ 

నేనించుచున్న తనూజుని అభ్యుద 'యోన్తుఖుని చూచి వత్స 

రాజు చిరకాలము ఉత్సనము చేనెను. నరవాహనదత్తుండు 

సద్భ్భత్త నునోరముయు ఉదారగుణయు 

పాంది, అట్టవాణిని పొందిన సుకవిన లె, 

నన యలంశారవతిని 
(6 

సు ఖముగె నుండెను 

౦ -_-వ తరంగము. 

జావా 

సరవాహనదత్తుండు సుందరపుర మునకు బోవుట. 

నవవధు వైన యా యలంకారవతిత్ నరవావాన 

దత్తుడు తం డ్రియింట ఆమెయొక్క_ చేటికల దివ్యనృత్తగీతము 
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లచే రంజితుం తై సచివ్రలతోం గూడ పానగోష్టి సలువుచు సుఖ 

ముండెను. ఒకనాండు అత్తగారు కాంచన వ్ర భ వచ్చి ఆతిథ పము 

నొంది యిట్లనియె. “రా మాయింటికి; ఆ సుందరప్రరమును 

చూడుము. అచటి _యుద్య్యానననములలో అలంకారవతీసవో 

యుండ వై విహరింపుము* నరవాహనవత్తుండు వల్లె యని, ఈ 

వా రను తండ కి తెలివి అతని యనుజ ను పొంది, వసంతకునిని 

మంత్రు లను తోడొని ఆమె విద్యాప్రభెవముచే నిర్హించిన 
విమానవరము నెక్కి ఆకాశ మార్లమున బయలు వడ లెను. 

విమానమందు ఆ కాశ ముసుండి క్రింద చూడ, నతనికి భూమం 

డలము ఒక చిన్న దిబ్బగాను సముద ము ఒక కందకముపాటి 
a (WU 

గాను అగవజెను అ త్తతోను భార్యతోను కృమముగాకిన్న రీగీత 
నాదితమును స్వర్వధూనంఘ సుందరమును అయిన హమా 

లయమునంచు అనేకాద్భుతములు చూచుచు పోయి యా 

సుందరపురము చేరెను. అది రత్న ఖచితములును కనకమయ 

ములును అయిన ప్రాసాదములచె కామవంతమందుం గూడ 

సుమేరు శెఖర భ్రాంతిని కలుగంజేయుచుండొను. ఆకసమునుండి 

డ్రో౦దిక్ వచ్చి వినూనము దిగి లోల ధష్గజాంశుక యై సనాథత్వ 

దర్శన హర్ష నృత్య వరాయణముం బోలె నొప్పుచున్నట్టి యా 

నగరము వ్ర పెశించెను. అత్త నీ రాజనముంగళ మాచరంచుడు, 

అలంకారవతిస మేతుం డై సచిన వసంతక యు కుండు నై రాచ 

నగరు పృ వేశించి అచట ఆదనము శ్వ క్రూ వ్ర భావజనితము లైన 
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దివ్యభోగములలో. గడపుచు, నరీవాహనదత్తుడు మామ 

యింట స్వర్దమందుంబా తె సుఖముగా నుండెను. 

మటణునా(డు కాంచన ప్రభ యతనితో “ఈనగరమందు 

ఉమాపతి స్వయముగా 'వెలనీయున్నాండు. దర్శించి పూజించిన 

వారికి ఆదేవ్రండు భు_క్షిము కుల నొసంగును. అలం కానవతితం డ్రి 

ఆచెనునికి అచట నొక మహోద్యానము నిర్మించినాండు. 

గంగాసర స్పను తగ్భమును కూడ అన స్థనామమును వచటికి 

లెచ్చినాండు. జనని ఫూజించుటకును విహరించుటకును అచటికి 

ఈ దినము పాండు. అని చెప్పెను. అంతట నర వాసానదత్తుండు 

ఆశివోదార్థినమునకు అలంకావతిని వయస్య సచిన్రులను తోడు 

కొని పోయెను. ఆ యుద్యానమందు చెట్టటోదెలు బంగారు, 

కవులు రత్నములు, వ్రృప్పములు _మ్వుట్రైములు, చివుళ్ళు 

పగడములు. అచట నతడు గంగాసవస్ఫునందు స్నాన మాడ, 

ఉమాపతి నర్చించి, రత్న సోపొననులు కాంచనతామవసములు 

నయిన వావికలలో* జల క్రిడ సలివి వానితీరములయందు నునో 

రవము లైన పెల్పుమ్రూంకుల పొదరిండ్లలో అనుచర సమేతుం 

డై విహరించు చుండెను. దివ్య పాన గానములచేతను మరు 

భూతి సరళతచేం జేసిన మృదుపరిహాసముల చేతను ఆనందించు 

చుండెను. ఇట్లు నరవాహనవత్తుడు మాసకాలము కష కా 

విద్యాకల్పితభాగము లనుభ వించుచు, ఉద్యానవనములయందు 

శీడించుచుండెను. నిమ్తుట కాంచన భచే దేవోచిత వస్త్రాలం 
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కారములతో సత్కృతుః డై ఆ విమానమునే వధూ మంత్రి 
వయస్య సమేతముగా ఎక్కి కౌశాంబికి వచ్చి, త్ల దండ్రులకు 

నేశ్రాత్సవము చేనెను. అచట కాంచనపభ వాసవద త్తకును 
వత్సరాజునకును ఎదుట కొొమారిత యలంశకారవతితో ని ట్ల 

నియె.-*నీవ్ర ఎప్పుడును భర్తను ఈర్ష్యా కోపముచేత దుఃఖ పెట్ట 

కుము. ఆపాపమువలన విరహము కలిగి గొవ్న యనుతాషము 

పుట్టించును ఈర్ష్య చే నేను పూర్ణము నాపతిని దుఃఖ వెట్టితిని, 

అందుచే ఇవ్వడు ఆయన వనమునకు పోంగా, నేను వళ్చాత్తా 

పముచే కాలుచున్నాను. ఇట్లు పలిక్కి కన్నీళ్లు వికుచుచు 

ఆమెను కోెంగిలించుకొని ఆకసమున శెగనీ తన నగరమునకు 

పోయెను. 

.వాఠశర కథ, 
డీ 

మటునా(డు నరవాహనదత్తుండు ప్రాతశృత్యములు 

సలిపి మంత్రులగొ ప్పీలో నుండయా, అలం కారవతియొద్దకు ఒక 

విలానీని వచ్చి భయకంపములతో “దేవీ, అబలను నన్ను 

కావుము కావ్రుము. వున బ్రాహణుం ఉ కండు నన్ను 

చంప దఅునుకొని వచ్చి బయట నన్నాడు, అతనిభయ 

ముచే నేను శరణార్థిని నై ఇచటిక్ వచ్చితిని” అని మొజ 

పెట్టును. “భయపడకు, వృత్యాంతము చెప్పుము. ఎవడు 

అతడు? ని న్నెందులకు చంప దటుముచున్నా (డు * అని 

యలంకారవతి యడుగగా ఆమె మరల చెప్ప సాగెను. 
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“దేవీ, నావేరు అశోకమాల. “నేను ఈనగరమంచే బలనేనుం 
oF జ క wast అ లో లో 

పహూఠళర యను నొక ధనికుడు రూవలుబుం చె నా తండిని 
రీ థర ఆ మ 

యాచించెను. “వికృతరూవుని ఘోరముఖుని అతనిని వివాహ 

మాడసు్స్కు ఇృచ్చినను వానియింట నుండను.’ అని తండ్రితో 

శ్ చెప్పితిని. నాప్పరజ్ఞ ate హాఫళర్మ నాతీంవ్రయింట 

గ్రా, యోవవెశము వేసెను. అతంయ చచ్చునని విజచి నాతం ఆ 

అతనికి నన్ని చ్చి వెనెను. అతడు నన్ను బలాక్మారమున 

పిజా: మూడి రన. ఇపరటిక రాపో. నను. అనిని 

వదలి యొకతుత్రీయ కుమారునియొస్ద చరితీని. హఠళర్మ 

ధనసాధనముచేత ఆ త. త్ర్రయుని అభిభవించెసు. అంత నేను 

మట్యొకని నాళ యించితని. హాఠశిర రాల హానియిలు 
(Uy రీ be అ) 

కాల్పీవెసెను, అతు నన్ను విసరి ంచెను. నెు మూడవ 

య త్థ)యు నాశ యించితని. నానికొంపను గూడ ఆ బావండు 
వే Wy 

రాత్రి కాల్చిపెసిను. ఆరు Jae నన్ను వదలివెనెను 

అంత అడుగయిసను అన కాశమిోాయకి తటుము దున్న హఠళర్మ 

నుండి నేను, చంవం దజుముచున్న నక్క_నుండి గ్ ల్ఞ్రాపిల్లవ లె, 

భయపలాయిత నై వచ్చి, ఇచటనె మోాభృత్యుండయిన ఎరళర్థ 

యను బలవంతునికి దానీ నైతిని. డాని నెటిఃగి హఠ అక 

వదలి నాతోడివియోగముచే కృరంచి త్వగస్టీశె నషుడై సన్ను 

వెచియే యుండెను. అంత నారాజపున్రు(ఢు నారహణకొఅకు 
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ఇతనిని చెజులో వేయుటకు యత్నింవంగా ననే నివారించితిని. 

ఇప్పుడు నేను డైనవశమున వెలుపలికి రాగా హఠళర్మ చూచి 

కత్తి దూనీకొని చంప దటుముకోొని వచ్చి యున్నా(డు. నేను 
వలాయితనై వచ్చి దయార్ద య వతీవోరి లోవలికి వదలంలగా 

వ Of aA) 

ఇట బొచ్చిత్ని. అతడు హాజారము వెలుపల కసు పెట్టుకొని 

యున్నా డు.” 

ఆమె యిట్లు పలుకగా నరవాహసదత్తుంయు అఆభ్రాహా 

ణుని ఎదుటికి విలిపించెను. ఆ నికృతరూాసు(డు కథా వశమున 

మండుచున్న చూపులతో అశోకమాలను చూచుచు చేత 
కత్తం బూని కము 'వడవడ. వణతును పచ్చి నిలిచెను, 

“ఓయి చెడినద్రాహణుండా, | ని దీనిని చంపెద వేమి? దీనిక 

ఇతరులకొంవలను శాలిశుద వేమి? ఏల పాపము చేసెదను? ” 

అని ప్రభు వడిగెను. బ్రాహాణుం డనెనుః “ది నాధర్య భార్య, 

నన్ను వదలి ఇతరులకడకు పోయినఏ. నే నెట్లు సహాంతును?* 

అంత నశోకమాల వణకుచు ఓ లోకపాలురా రా, వలుకుండు 

నన్ను నాయిచ్చ లేక బలాత్కారమున ఇతండు వివాహ మై 

పంటికి. నొనిపో లేదా? అప్పుడే ఇతనియింట నుండ నని నేను 

చెప్ప లేదా?" అని మొణి వెస్టైను 

అంతట దివ్యనాణి “అశోకమాల చెప్పునది సత్యము, 
అళ్లు జరిగినది. ఇది మానుషి గాదు. ఈమెత త్త (మును వినుండు. 
అశోకవరుం డని విడద్యాధరేళ్వర వీరుడు కలండు. ఆతనికి 
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ఫ లేక ఒక కన్ననమూ వః నని పుత్రులు € న్యవమా త్రము కలిగినది. దాని! తండి 

అశోకమాల యని వేరు వెటి వెంచుచుండెను. ఆమె పౌ, క 
ఠి లా 

యౌావన యయి, తండ్రి ఎవని కీయం బోయినను ఆత్యంత రూ 

పాభిమానముచే ఎవనిని వివాహ మాడ నంగీకరింవదాయును. 

ఆనిర్భంధమునకు అలిగి తండ ఆమెను ఇట్లు శవిం చెను._“ఈవేరి 
“6 న / ష్ BG "ఇ ర్ అడ 

తోనే మాసుషివిగా పుట్టుము, వికృతరూవు( ms బ్రహ 

ణుండు బలాత్కారముగా నిన్ను పెంద్దయాడుసు. నీవు వానిని 

వదలి వరుసగా ముగ్గురు భ్తలను ఆ vu యింతువు. అప్పటికిని 

ఆభ్రా హణు(డు ఉపషద్రవ పెట్టగా బలవంతు నొక రాజపుడ్రుని 

లి nu శ ల వ NAS E మ్ న - దాపీవిగ ఆ కృయింతేవు. అప్పటకిని ఆఅభ్రాహాణుండు సవల 

నిన్ను క నిషట్టి ఉండి ఆతడు చంపంవటుమును. రాజభవనము 

చొతువు. అచట ఈ శాపము నవలును* అట్టు తండి చే 
-5 a hs Co 

శాపము నొంవెన యా విద్యాధరి యరగో కనుల య యీమె. 

ఈమెకు ఆశాొవము తీణీనది ఈమె ఇప్పుడు తన వైద్యాధర 

పదమును పొంది తన మునుపటి చేహమున శేరును పిమ్వట 

అభిరుచితుం డను విద్యాధర రాజును నరించి వివాహమాడి 

శాపమును సరించుచు కిడించును.” ఇట్లు వలికి ఆకాశవాణి 
జ, © mn 

విరమింవలానే అశోకమాల చాణము లెడలి నేల స లెను, 

దానిని చూచి అలంకారవతియు నరవాహనదత్తుండున. కరి 

వారముతోం గాడ బాప్పాయి తేశుణు ౬'యిరి. 
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ఆ భ్రాహణుండు. దుఃఖా వేశముచే కోపము పోయి 

రాగాంధు డై విలపించుచు ఆకస్మికముగా హగ్గోత్స్ఫుల్లానను? 

'డామొను. ఏమి యిది యని యండటు నడుగగా, విప్రుడు 

పలికెను _ “నేను వూర్ష్ణజనమును. స్మరించితిని. చెప్పెదను 

వినుండు, పానూ గాయందు మదనప్రర మని యు త్రమనగరము 

కలదు. అందు య అంబభుజుం డని విద్యాధ రేశ్వరుండు కలండు. 

అతని! స్టూలభుజుం డని తనయుడు కలిగను. ఆరాజవుత్రు (ఢు 

(కృముముగా యానసస్థుం డాయెను. అంతట సురభివత్సుం డను 

విద్యాధరపత్ స్వయముగా తన కన్యను కొని ప్రలంబ భుజుని 

యింటికివచ్చి యతనితో “ఈమెను నాకూంతును సురఫిద తను 

నీ కుమారునికి స్థూలభుజునిక అచ్చితని. ఆగుణవంతుండు. దీనిని 

నివాహమాగణునుగాక. అనెను. అందుల కంగీకరించి వ్రలంబ 

భుజుండు కుమూరుని పిలిచి అతనికి ఈవృ తాంతమును తెలిపెను. 

స్టూలభుజుండు రరూవగర్వము వెత “నాయనా, ఈకన్య నాకు 

వలదు. ఈమె మధ్యమరూవ.' అని నిరాకరిం చెను, పు హై, 

అత్యంతరూప మెల ? ఈమె గొప్పవంళముది మాన్యురాలు, 

తం & యిచ్చినాండు, నీకై నిను గృహించితిని.” అని తం g 

మరల చెప్పినను న్థూలభుజు(డు సమృతింవ నందున కువితుం డై 

తండ్రి వానిని శపించెను. “ఈ రూపాహంకారముచేత నీవ 

మనుహ్యలోక ములో వికృతాసుక్ణండ వుగా ఘోరరూప్రండనవుగా 

పుట్టుము. శాపచ్యుతను అశోకమాలను బలాత్మా_రమున 
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వివాహ మె, ఆమె నిన్ను త్యజించి యితరుల నాశ్రాయింపంగా 

దుఃఖకృళుండ వై శాగమోహతుండవు పై యిండ్లు కాల్చుట 

"మొద లయిన పాసములు చయుదున్రు.” పట్టు తోపు మిచ్చిన 

(పలంబభుజుని పాదముల వ్రాలి యడ్చుచు ఆహత గత సురఖివత్త 

"మొజ యిజెను. నాకును శౌపము పెట్టుము. అభయులకును 

మాకు సమగత అగుం గాక. నాయవరాధముప నాభ ర్హకు 

న్ 3 ఈ వ్ర సై = జడ శ్ 5 మాత్రమే శ్లేశము కలుగకుంథడుత.' ఆ స్రార్టనకు సంతసించి 
రాజు ఆమెను ఓదార్చి కొమవనికి ఇట్లు శాపాంతము నను 

గ్రహించెను. “అశోకమాలకు శాపము తీటినప్పుడే ఇతండును 

ఫూర్వజన్మమును స్మరించి, శావము తీటీ ఈదేహమును పొంగి 

అహంకారము మాని శాపము మరవక త్వరలో నిమ్న 

వివాహ మై ఇచట నీతో సుఖ ముండును” ఇట్లు ఆ రాజు 

పలుకంగా ఆసాధ్వి ఎట్టకేలకు ఊఅడిల్లిసు. కవచ్యుతుం డైన 
లు (0౧) 6_ 

యాస్థూలభుజు(డను నేనే యని యొటుంగుయ. అహంకార 

దోషముచే మహాదుఃఖము పొందితిని. గర్వితులకు శ యస్సు 

ఎక్కడిది? నాకు ఆళావము ఇప్పుడు తితినది* ఇ ట్లని హఠ 

శర తత్హ ఇమే విధ్యాధర కుమారుఃడై విద్యావ భావముచే 

అశోకమాలాదేహామును కనికరమున అవృళ్యముగా గంగలో 

వైచి గంగాజలములు లెచ్చి తణములో అలంకారవావాస 

అధు ర ఆ బం ఇ అట 

గృహమును క్లాళనము చేన్సి భవిమ్య ద్విద వ్రధర చక్రవర్తిని 

నరవాహనదత్తుని నమస్కరించి మింటి కగన్కి తన శార్య 
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సిద్ధి పోరును. అందులకు ఎల్ల వారును ఆళ్చర్యవడు చుండగా 

వ్ర సంగవళమున గోముఖుడు ఈ యనంగరతికథను చెప్పం 

నొడర గాను. 

అన౦గరలికథం 

శూరపుర మని యన్వస్టనామము ఒక నగరము కలదు. 

అందు మహాదుర్మదుండు మహోీనవరాహుుం డని రాజు ఉండెను. 

అనపత్యుం డైన యతనికి గౌర్యా రాధనముచేత పద్మ రత్రి దేని 

యందు అనంగరతి యసు నొికతెయి కొవూరిత కలిగినది. 

ఆమె కాల త్ నుమున యావననత మై రూపాభిమానిని యై 

ఎందటు రాజకుదూరులు అడిగినను ఎవ్షనిని మూపు మడ 

నొల్ల చాయెను. కోరారు డై మంచివిద్య యొకిటి చక్కంగా 

నేర్చినవానికి తన్ను కయ్యవలనిన దని ఆమె తననిశ్చయమును 

తెలివెను. ఇ ట్లుండంగా ఆమెవృత్తాంతమును విని ఆమెకోరిన 

గుణములు కలవారు నలుగురు వీరులు ఆమెను బడయం. గోరి 

దయీణ దేశమునుండి వచ్చిరి. భూను ద్వారపాలకులచే తమశాక 

రాజున ఆటింగించుకొని యాస్థానము సొచ్చిరి. వారిని మహో 

వరాహారాజు అనంగరతియొచుట “మోసే రేమి? వివ్య యెమి? 

జాతీ యేమి?” అని యడిగాను. వారిలో నొకడు చెప్పెను _ 

దేవా, నావేరు పంచవట్టికుండు, నేను శూద్రు (డను, దినమునకు 

అయిదు "చాపలు నేయుదును. వానిలో నొకటి ట్రాాహాణునిక 

చానను చేయుదును, గెండవది పక మేళ్వరునికి, మూండవది 
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నేనే ధరింతును; నాబలవది నాకు భార $ రముర జనని: తోని: 

ఇతును. ఆయిదశదానిని అమి జీవనము చేయుదును ' రెండవ రత్త 

వాడు చెప్పెను. నేనువై శ్యుండసు, నాపేరు భామహాబ్లు(డు, 
0__ రు 

సర్వ మృగ పుల భాషలను ఎబుంగుదాను.” మూడవవాడు 

వాస నను ఈం కు సు ఖడ ధరుడు, ఖొడ్డ యుద 
చో ౧ అ) Cp 

ముస న న్నెవడును గెలువ లేడు నాలవవాడు “నేను 

రి టు న ఆయ్ ఇ ఎది నొ జు కళ ర్ వ ద్విజ తముండన్తు నావురు జీవదత్తు.చు చచ్చిన తుని గారి 

క్ సు విదా ౪ భావనువనేతను నేను బ డకించెదను ”* డోసాదముచేతశను వి న్ట్వుఖ" గ్ గ చి న 

౮ స ఆగర వి న్ = ర్ అం అనెను. ఇట్లు అందటు పలీక్సి కరూద్ర, వ్ క్షత్రియులు 

ముగ్గురు మరల తమతమ రూప శౌర్య బలములను చెప్పుకొెనిరి. 

భా హణుతు రూవముమాత ము లేక బలశౌర్ష్నములు చెప I ©, న్ పొ 
కొనెను. అంతట వమహావరాహారాజు చావారికునిక ఇప్పుడ 

వీరిని ఆందణను కొనిపోయి నీయింట వి మింహ జేయుము.” 

ఆని యాంజ్ఞాుం చేసు, చిత్ర మని దావారీకుందు వంటనే పూని 

తనయింటికి న పాోయెను: 

అంతట రాజు కొమారిత యనంగరతతో 'వుర్త, -ఈ 

నలువురువీరులలో నీకిష్ట మయిన వాం జెసండు* అని యడిగెను. 

ఆమె వలికెను._“నాయన్యా ఈ నలువురలో ఒకని నైన నేను 

అచ్చగింవను. ఒకండు కూద్రుండు, నెతగా(డు, వానివలన నేమి 

వ్రయోజనము! రెండవవాడు వైళ్యుండు, పత్ల్యూదిభాషల 

నెజీంగిన నేమి వ్రయోజనము! నేను మత్తీయ నయ్యు వారి 
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"ట్లు నన్ను అర్పించుకొందును ? మూండవవాండు గుణ 

వంతుడు నాకు సవస్తుడు అయినను నేవాజీవి, దరిద్రు (డు, 

పాణ మముకొొనువాడు రాజుకొ”ొమారిత నె వానియిల్లాల 
ae వా a గం 

నె ట్లగుదును | నాలుగవ వాయు జీనదత్తుండు బ్రాష్తాణుండు, 

అతండును నాకు ఇష్టుడు గాడు; విరూపుడు కర హీనుడు 

పతితుండు; వానిని నీను దండించుట యుక్తము. వానికి నన్ను 

ఎట్లు ఇత్తునవు? నాయనా, నీవు రాజవు వరా శృమధర్శ రశుకుండను 

గదా. ఖడ్త నూరుం డైన రాజుకంళు ధర స Es ష్టుండు, 

వేలకొలది ఖడమూమలకు ధర కూరుడు వతి వహ. ప్రిట్లు 
౧ ఆ ౧౧ 

పలికిన తనయను అంతఃజ్రరమునకు వంపి రాజు స్నానాది కృత్య 

ములశై లేచెను. 

వమజునాండు ఆవీరులు దావారికుని యింటినుండి వెడలి 

కాతూహాలముచేత నగర మెల్ల: ద్రిమరు చుండిరి. అంతలో 

పద్మ కబళ మనుమదవు కను క విజచి తబేలా 

సుం వెలువడి, జనులను ట్రక్కుకొని వచ్చుచు ఆ వీరులను 

కని చంపుటకు తటునుసాగాను. వారును దానిమోందికి ఆయుధ 

పాణు లై పరు వెళత్తిరి. వారిలో శత్త్రియుం డయిన ఖడద్దధరుండు 

కడవ మువ్వ్యురను నివారించి తాను ఒకంజే గర్జించుచుచున్న 

యాయేను(గుమోందికిపోయి దాని తుండమును ఒక్క_వ్రేటుతో 

తామరతూంటింబో లె ఖండించి, దాని కాళ్ళ నడువమనుండి వెలు 

వడి లాఘవము మావి వెనుకవైపున రెండవ దెబ్బ కొను. 
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మూడవ దెబ్బకు దాని రెంయపావములను ఖండంచెను అంతట 
fie) wD Va న RE Ee 
ఏనుగు చాటు యుంకొ”ంమూ wn నెలంగూలి పశ. వ 

ఆవరా క్రమముసు మాచి జను లంనటు ఆశ్చరస్థిపడిరి, మహః 

వరావానాజు కూడ దానిని విని ఆశ్చరన్ధిపడెను. 

మజునాయి రాజు వసుటస నెక్కి ఈఖప్తథ రాదిసనీరులసు 

నలున్రురను త ని వేటకు బోగును. అచట జేండూను 

నై నికులును నా ప్ర[ఫఘుమృగ నః త్ర శీర్ జంతుస్రులను చకాౌా_డు 

చుండ. ఏనుగుల మకార ములను “విని కోవనున సీంహః 

ములు గుహాలు నౌలునడ వారిమోా౬నెకి వచ్చినవి. అట్లు నె 

బడుచున్న యొకనింహమును ఖద్దధరుంయ ఒక క్త దెబ్బతో 

"రెంటు తురడ ములు నికు మల యక సంపహామును ఎడము 

చత కొలు పట్టుకొని గగ డో నేల గ్ కాలధర్ష్రము 

నో ందిం చెను. భాయాజ్జ జీనద త్తి వంచస్టికులు ఒక్క కండు 

ఒకొక నీంహాముపు అ ళ్లు లతెగటార్చిరి. కట్లు తేని కన్నుల 

యొదుటనె ఆ వీరులు పాదచారులైే అవఖలగా ఆ సంహవ్యా 

(ఘూదుల నన్నిటిని రూవు నూవరి రాజు ఆళ్చర్యవడి సంతో" 

షించి వేట సాలించి నగరమునకు వచ్చెను. ఆ విరులును దా 

వారికుని గృహమునకుం See 

“రాజు అంతఃవ్రరమునకుః బోయి, బడల యుండియు త 

| ణమే కొమారితను రవ్పీంచి వంటలో తాను జూచిన యూ 

వీరుల పరా క్రమములసు వివరించెను. ఆమెయు ఆళ్చర్యవడెను. 
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రా జనియె. -“సంచపట్టిక భా మాజ్ఞులు అసవస్ధు లేని, జీవదత్తుండు 

విప్ర డై నను పహావహీనుండును వికర్తుండు నెనియు, మ త్తయు6 

డయిన ఖడ్డభరునియందు దోషము ఏ మున్నది? అత(డు బల 

a క్ర వముళాలి, సు వ్రమాణుండు, సుదూపుండు, అట్టి మదపు 

శునుగును కొట్టినాండు నింహములను నేల: బెట్టి రాచినా(డు 

దరిద్రుడు నేనకుండు నని దోషము చెప్పుదువేని నేను అతనిని 
ఇతరులకు దొరసుగా సెవునింగా నిమిషములో చేసెదను. 

పుత్తు నీకు ఇష్ట మేని వానిని వరింపుము. అనంగరతి యి ట్ల 

నియెః “అ ట్లయిన ఆనిరుల నందణును ఇట రావించి గణకుని 

అడుగుము అత జేని చెప్పునో చూతము” రాజు వారిని 

పిలిపించి వారియెదుట స్వయముగా గణకుని “విరలో అనంగ 

రతికి ఎవరితో పొంతనములు కుదురునో చెప్పుము.’ అని యడి 

గాను. గణకు:ండు వారి నత, త్రము లడిగి తెలినీకొని, చాలనేష్రు 

గణించి, రాజుతో *జేవా, కోపము గాదేని మనవి చేసెదను. 

వీరిలో ఒకనితో నయినను అమ్మాయికి పొంతనములు కుదుర 

లేదు. ఈమెకు వివాహ యోగము లేదు. ఈమె శావమువలన 

జనించినది, విద్యాధరి. ఆఫాపము వ్రఢశను మూండునెలలకు 

నివ ర్హించును. కనుక వీరు వచటనె మూడునెలలు కనువెట్టు 

కొని యుందురుగాక. ఈమె యప్పటికి స్వలోకమునకు పోదేని 

అటుపయిని వివాహము కావచ్చును * మౌసాూరర్చికుం డిట్లు 

వలుకంగా అందటును నన్నిరి. 
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ఆ వీరులు మూడునెలలు ఆ నగరమందే కను వెట్టుకొని 

యుండిరి. విమ్మట రాజు వారలను గణకుని అనంగరతిని విలివించి, 

ఆకన్నికముగా అప్పుశు మునుపటికన్న అధిక సుందరి యయిన 

యాాయనంగరతిని చూచి సంతోషం చెను. గణకుడు ఆమెకు 

కాల మానన్న మామె నని తలంచెను. కాజు “ఆ మూండు 

మాసములు గడచినవి గదా, ఇప్పుడు ఏమి చేయం దగునో 

చెప్పుము.” అని అడుగునంతలో ముఖమునకు వైంట చెబుంగు 

ముసుం గిడి ఆమె మానుష దేహమును వదలెను. ఏమి యి ట్లున్న 

దని రాజు స్వయముగా ముసుంగు తీనీ మోము చూడగా 

మృత యె యుండెను. కనుంబేంటు సోలి మూనుందమి కళ దప్పి 
రా ౧ ప 

మంజుల హంసనాద మేది మంచుదెబ్బ పడిన పడ్మినియుం బోలె 

నుండెను. ఆ నోకావేగము వీడుగుం దెబ్బయుంబో లె నవియింప 

ఆ భూభృత్తు స్వవతీ, చేద మూర్చితుం డై నిశ్చేష్టుం డై నేల 

పదు సామనీలీ తొడను లనెడు ఫ ఛూ లేను. రాజ్ఞి పద్ద తీయు మ్లసుల్ల వ్రు ల పువ్రులు 

రాల ఏనుగు ్రెంపిన వూలగుత్తియుంబోలె నెలం గకా లెను, 

పరిజనులు ఎలుం గ త్తి రోదనములు నేయంగా, ఆ వీరులు దుఃఖా 

(శ్రాంతు లై యుండంగా, రాజు తెలివి వచ్చి జీవదత్తుని విలిచి 

ప్పుడు ఇతరులకు శ క్లిలేదు. నీ సమయ నిది. మృతి నొందిన 

స్తీ నిబ్ర, దికిం చెద నని ప్ర తిజ్ఞ శేనీతివి గదా. నీవిద్య నిజ మేని నా 

ల జ అన శీ కొమారితను బ్రదికింపుము, విథ్హునికి నీశే దానిని ఇచ్చెదను, 

ర్? 
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అనెను. జీవదత్తుండు రాజపు త్రి వై అభిమం త్రితజలంబులు సల్లి 

చాముండా దేవిని వేంజెను: _ 

న అట్టాట్రవోససహితా, 

కరంకమాలాకులా, దురాలో కా, 

చాముండా, వికరాళా, 

సావోయ్య మొసంగు నాకు సత్వర మంబా.” 

ఇట్లు జీనదత్తుండు యత్నము చేసీనను ఆబాలకు ప్రాణము 

రా దాయెను. అంత నతండు విష్ణుం డై యి ట్లనియె._వింధ్య 

వానీనిచేత ఈంబడిన డయినను నావిద్య నిహ్ఫుల మయినది. 

ఉపవాస భాజన మైన యీ నా బ్రదుకు ఏల? ఇట్లు పలికి జీవ 

దత్తుడు తల ఖండించుకొనువా(డై. పట్టాక త్రిని ఎత్తంగానే నింగి 

నుండి వాణి పలికెను: 'జివదత్తు-డా, సాహసము సేయకు; విను. 

ఈ యనంగరతి యనంగ, ప్రభ యనెడు సరి విద్యాధర కన్యక. 

తల్లిదండ్రుల సావముచేత ఇంత కాలము మనుషమ్య్యూంగన యె 

యుండినది. ఇప్పుడు ఈదేహనును వదలి తనలోకమునకుం 

బోయి తన దేహమును పొందినది. నీను మరల పోయి వింధ్య 

వానీనినే కెలునుము. ఆ దేవి ప్రసాదముచే ఈ విద్యాధరినే 

పాందుదువు. ఈమె దివ్యభోగములలో నున్నది. నీవు గాని రాజు 

గాని ఈమెనై వగవ వలదు” ఇట్లు పలికి దివ్యవాణి నిరమిం 

చెను. అంతట రాజు కొొమారితకు సంస్కారము జరిపి దుఃఖము 

నూనెను. రాణియు ఓదారెను., 
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కడమ మువ్వురు వీరులును వచ్చినదారినే పోయిరి. 

జీవదత్తుండు నే శ్రృన్టాల్ వై వె వింధ్య వానీని నుపానీంచెను. సన్న 

మె దేవి స్వప్నములో వర మిచ్చెను. “పు క నీ తప పస్సునకు 

సంతోషించితిని. లే లెమ్ము ; ఫు. మినుము; క ees 

వీరఫురం బని నగరము కలదు. అందు సమరుం డని విద్యాధ రా 

ధీశుఃడు ఉన్నా (డు. అతనికి అనంగవతీ 'చేవియందు అనంగ 

వ్ర, భ యని కొమారిత కలిగినది. ఆమె రరూపయావనగ ర్య్వముచే 

ఎవనిం గాని వతినిగా అంగీకరింవ కుండంగా, ఆ మొండితనమునకు 

కోపగించి తల్లిదండ్రులు సీసీ మనుష్య స్రీ వగుము. అటు 

లయినను భ_ర్హృసుఖము నెబుంగక కన్యవ మై పదియాటు 

వత్సరము లుండి ఆ దేహమును వదలి ఇటకు వత్తును. అంతట 

నీకు మర్తు కడు విరూపుండు ఖడ్డసిద్ధుండు పతి యగును. అతండు 

మునికన్యను కామించిన దోవమున శాపము నొంది మమష్యుం 

డైనవా(డు. నీకు ఇచ్చ లేకపోయినను వాండు బలాత్కారమున 

నిన్ను మర్హృలోకమునకుం గొనిపోవును. నిన్ను మజీయొకండు 

కొనిపోవుటచే వానికి నీతో వియోగము కలుగును. వూర 

జన్మ మందు వాండు ఎనమండుగురను పర భార్యలను హరించి 

నాడు సుమా. ఆందువలన ఎనిమిదిజన్మ ముల ననుభవింహ 

దగిన దుఃఖమును వాండు ఒకజన్మములో నె అనుభవించును. 

నీవును విద్యలు పోయి మానుషి వై యొకజన్మ మంచే ఎనిమిది 

జన్మ ములదివోలె గొప్ప డైన దుఃఖమును అనుభవించెదవు. 
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ఎల్ల వారికి పాపాత్తుల సంపర్క_ము పాప భాగము నొసంగును. 

స్రీలకు పాపాత్తుం డైన భ ర్హతోడి సంపర్కము సమపాపము 
నిచ్చును. నీకు వూర్వజనన, ఎ్ర్ల యుండదు. పలువురు నుర ర్య 

భర్తలను పొందోదును. నల యన నీవు తగినవరుల ననేకులను 

మొండితనముచేత నిరాకెరించితివి గదా. నిన్ను యాచించిన 

విద్యాధరుండు మదన వభుుడు మనుష్య డై డై రాజై చిట్ట 

చివరకు నీకు పతి యగును. అంతట నీన్ర శౌపము వీటి మరల 

ఈలోకమునకు వచ్చి, మరల విద్యాధరుం డగునట్టి యా మదన 

వభునె యోగ్యుని వతిగాం బడయుదువు.' అని కొపించిరి ఆశావ 

'మొందినయాకన్యయ భూమిలో ఈ యనంగరతి యై, ఇపుడు 

తలిదండ్రు లయొద్ద మరల అనంగ ప్రభ [మై యున్నది. నీవు నుర 

పురమునకు బోయి ఎఅీంగిననాడ యు లోక వాదర హీతు( 

డైన దాని తండ్రిని యుద్ధములో గెలిచి దానిని శ్రెకొమ్హు. 

ఈఖడ్డమును వుచ్చుకొమ్థు. ఇది చేత నున్న నీకు ఆ కాళగము 

నను అజయ్యత్వమును కలుగును.” దేవి ఇట్లు ఆనతిచ్చి క్తి 

యిచ్చి యంతర్హ్హి తురా లాయెను. 

జీవదత్తుండును మేల్క_ని చేతిలో దివ్యుఖడ్డముం గాంచి, 

సంతోషముతో లేచి, అంబికకు వణమిల్లీ ఆమె ప్రసాద మను 

నమృతముచే తవ శ్రమ మెల్ల శమింప్క చేత ఆక త్తి: గొని మింటి 

శెగనీ హిమాలయము చేరి, వీరవ్రురమందలి యావిద్యాధరపతిని 

సమరుని పోరికిం జీర పోర నోర్చి, తద్దత్త్స మైన యావిదార్రధ 
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రాంగనను అనంగ ప్రభను వివాహమై దివ్యభోగము లొందుచు 

అచట ఫొంతకాల ముండి మాముతోను భార్యతోను ఇ 

ట్లనియె. “మే మిరువ్రరము మనుష్యులోకమునకు పోయెదము. 

నాకు కోరికగా నున్నది. ప్రాణులకు జన్మభూమి నికృష్ట 

మైనను ప్రియము గదా.” మామ అంగీకరించెను. అనంగ ప్రభ 

ఎట్టేలకు ఒప్పుకొనెను. అంత నామెను ఒడిలో. బెట్టుకొని 

జీవదత్తుండు నభోమార్లమున మర్ష్యలోకమున సవతరించెను. 

అచట నొక రమ్యుపర్వుతమును మాచి యనంగ ప్రభ అందే 

విశ్రాంతి నొందం గోరెను. వల్లె యని యతయ ఆమెతో 
గాడ అటనే దిగి ఆమెయొక్క_ విద్యా ప్రభావముచే కల్పితము 

లయిన యావోరపానములను నేవించెను. అనంతర మాతండు 

విధి ప్రే రితుం క్. అనంగ ప్రభను ఏ మైన మధురముగా పాడు 

మనెను. ఆమె భ క్లితో శివస్తుతి పాడ నారంభించెను. ఆ గీత 
మాధుర్యముచే ఆ భ్రాహాణుండు నిద్ర పోయెను. 

ఆలోవల వారివరుం డను నొకరాజు వేట బడలికచేత 

రథము వదలి ఒంటరిగా నెలయేటినీళ్లు వెదకుచు ఆగీతశబ్దము 

చేత జింశయుం బోలె ఆకృష్టుం డై అచటికి నచ్చెను. అతనికి 

ముందుగా శకునములు శుభము చెప్పెను. ఆరాజు దణియ 

వచ్చి యనంగ ప్రభను వా స్తన మయిన యనంగుని శోభనుం 

బోలె మానను. ఆ గీతరూవములకు నీవ్వోజు పోయి యున్న 

యతనిహృదయమును మదనుడు ఇచ్చ వచ్చినట్టు కోలలం 
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గాడ నేనెను ఆమెయు అఆ యందగానిని మాచి మదన 

వికారమునకు లో నై “ఇత డెవరు? వుష్పచాపషము వదలి 

వచ్చిన మదనుడా? లేక, గీతతుష్టుం డైన శివుని యనుగృహ 

మిట్లు మూ _ర్తీభవించి వచ్చుచున్న దా యేమి? అని తలపోసి, 

అతనిని “నీ వెవరను ? ఈవనమున శేల వచ్చితివి ? చెప్పుము. 

అనెను. అత(డు ఉన్న మాట చెప్పి ఆమెను “ఓతామరసాననా, 

నీ వెవతెన్రు! ఈ నిద్రితుం డెవడు? చెప్పుము.” అని యడిగెను. 

ఆమె సంగ్రవాముగా ననియెను. “నేను విద్యాధరిని. ఈతండు 

ఖద్దనీద్ధుండు నావతి. నిన్ను చూాచినమా.త్రాన నీయందనుర క్ల 

నైతిని. రవము; వ్రతండు లేవక ముందే త్వరగా నీ పురికి పోదము. 

సర్వమును అచట సవి_స్తరముగా చెప్పెదను.” అందులకు 

రాజు అంగీకరించి అలోక ఫ్ట్రరాజ్యును తనకు లభించినట్లు 

సంతోషించెను. “ఈ రాజును ఒడిలో పెట్టుకొని త్వరగా 

ఆకాశమున బోయెదను. అని అనంగ ప్రభ మనసులో తలంచి, 

ఆభర్త ఏదోహదోపముచేత విద్యలు పోంగా, తల్లిదండ్రు ల 

శాషమును తలంచుకొని విపాదము నొందెను. దానిని మాచి 

రాజు కారణ మడిగి, ఆమెతో “ఇది దుఃఖమునకు కాలము 

గాదు. నీ పతి మేలుకొనును, ఓ ప్రేయనీ, 9ది చైవాయ త్త 

మయిన కార్యము, ఇందులకు దుఃఖము వ్యర్థము. తన తల 

నీడను విధిగతిని ఎవడు తప్పించుకొనం గలడు? కా పోదమః " 

అని పలికి ఆమెను తన మాట కొడంబజిచి తన యుడిలోం 
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బెట్టుకొని నిథానము దొరకిన నిబుపేదవలె తుష్టుం డై త్వరగా 

పోయి రథము చేరి భృత్యులచే అభినందితుం డై మనో వేగ 

మయిన రథమున రమణ సమేతుం డై నిజనగరమునకుం బోయి 

వ్రజలకు నేఫ్రోత్సవము చేసెను. హరివర మను వేరి యా స్వ 

నగరమందు ఆహరినర రాజు అనంగ ప్ర ఛతో దివ్భభోగము లను 

భవించుచుండెను. అనంగ ప్రభ శాపమహిమచేత తనసర' వ్ర 

భావములు కోలుపోయి అతనియంబే అనుర క్త యై యచటనే 

యుండెను. 

ఈలోపల ఆకొండలో జీవదత్తుండు మేలుకొని అనంగ 

వ్రభను మాత్రమే గాక తన కత్తిని గూడం గానక, “అయోో్యో, 

అనంగ ప్రభ ఏది? ఖడ్తమును హరించి ఎచటిశ్రైన పోయినదా? 

లేక, ఆమెను ఖడ్డమును ఎవరైన హరించిరా? అని ఉద్భాాంతుం 
డై నానావిధముల తలపోయుచు మూండుదినములు మద 

నానలముచే దందహ్యునూనుం డై ఆకొండలో పరిభ్రమించు 

చుండెను. అటనుండి దిగి పదిపినములు అడవులలో వెదక్ వెదకి 

ఆమెయడుగుల జాడ నైనను ఎచటను కానక, “అయో! పావ్! 

దైవమా, ఇచ్చియు మరల ఖద్దసిద్ధితో “గూడ ప్రియను అనంగ 

ప్రభను హరించితివి! * అని యంగలార్చుచు తిరిగి తిరిగి ఒక 

గ్రానుములో సంపత్సమృద్ధ మైన యొక ,భ్రాహణగ్భహమునకు 

పోయెను. అచట అందగ _ల్రెయు సువ్నస్త్రయు నైన యిల్లాలు ప్రియ 

ద త్తయనునది అతనిని ఆసనమున కూర్చుండంబెట్టి చేటికలతో 
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“త్వర గా జీవదత్తునిపాదములు కడుగుండు. ఇతండు విరహముచే 

భోజనము మాని ఇది వదుమూం:డవ దినము * అనెను. అందులకు 

విన్మీ తుం డై జివదత్తుండు 'ఇచటికి అనంగ వభ వచ్చినదా? లేక, 

ఈమె యోగినియా+* అని వితర్మించుచు కాలునేతులు గడుగు 

కొని ఆమె పెట్టిన భోజనమును భుజించి ఆమెకు వ్ర ఇమిల్లి, 

మవాో ర్లిచే అడిగెను _“ఓమవాోనుభావురాల్యా ఒకటి చెప్పుము, 

నావృత్తాంతము నె బ్రట్గితివి? రెండవది కూడ చెప్పుము, 

న్నాపియ ఎట బేయినది? నాఖడ్ద మే మయినది?” 

పతి వృత ప్రియదత్త యనియె.నేను కలలో నైనను 
భ ర్రకంచబ అన్యుని తలంవసు. వత్త భ్రాతృ సమానులనుగా 

ఇతరపురుషులను చూచెదను. ఎప్పుడును అతిథిని అర్హింపక 

పంపను. ఆమహీమచేత నేను భూత వర్తమాన భవివ్యత్తుల 

నెబుంగుదును. నీ వ్రీయను అనంగ ప్ర భను నీవు విధియోగమున 

నిద్రించుచుండంగా ఆమార్రమున గ తాకృష్ణు డై. వచ్చి స్వనావ 

పుర వానీ హరివరరాజు కొనిపోయినాండు. ఆమెను నీవును 

పొంద జాలవు. ఆచెడివ అతనిని గూడ వదలి మజీయొకనిని 

తగులుకొని పోవును, అనంగ ప్రభను సాధించుట కై "దేవి నీకు 

ఖడ్ద్డ మిచ్చినది. ఆ దివ్యుఖడ్డము చానిని సాధించినది, ఇ్రతరుఃడు 

హరింపషగా మరల దేవి యొద్దకే పోయినది. దేవియే నీకు 

స్వప్న ములో అనంగ ప్రభా శాప వృత్తాంతమును చెప్పు నప్పుడు 
నీకు సంభవించెడు వృత్తాంతమును కూడ చెప్పినది; దానిని 



మజుచితివా ? భవితవ్యము విషయమై ఈవా్యా మోహము ఏల? 

దీనిని మాసుము. మరల మరల ఆతిదుః;ఖకర మయిన యా పా 

పానుబంధమును మానుము. అన్నా, అన్యాసక్త మూపాపాత్తు 

రాలు మనుష్యుత్వము పొందినది ; నీకు ద్రోహ మూాచరించిన 

పాపమున విద్యలు కోలుపోయినది. అట్టియది నీ కేల?” 

ఆపతి వ్ర త యిట్లు బోధింవంగా జీవదత్తుడు అనంగ ప్రభ 

మింది వెళ్లే మాని ఆమెతో ని ట్లనియె _“ఓ వతి వ్రతా, స 

మాటచే నాయజ్ఞానము పోయినది. అవా, పుణ్యాత్తులతో డి 

సంగము ఎవరికి శ్రేయస్సును చేయదు? ఫూర్వ పాపవశమున 

నాకు ఈదుఃఖము కలిగినది. దానిని కడిగికొనుట శై మత్సరము 

మాని తీర్భములకు పోయెదను. అనంగ ప్రభ కొటకు ఇతరులతో 

వైరము ఫూనుటచే నా కేమి ఫలము? కోధమును జయింతు 

నేని ఈలోకము నంతయు జయించినవాండ నే” ఇట్లు అతండు 
పలుకు చుండగా ఆ మెవతి థారిి కుడు అతథివత్సలుండు వచ్చి 

జీవదత్తునికి ఆతిథ్యము నొసంగి శొకావనోదనము చేనెను. 
జీవదత్తు:డు అచట విశ్రమించి వారి నిరువురను వీడని 

తీర్ణయ్మాత్సకె పోయెను. వరుసగా పృథివిలోని సక లతీర్ధములను 
తిరిగి అనేక క*ంతారములందుకష్టముల ననుభవించి కందమూల 

ఫలాళనుం జై. చివరకు ఆవింధ్యవానీని యొద్దశే పోయి అచట 

నీరాహారు. డై కుశా స్తరాసీనుం డ యు గృతపము సలివెను. 

తుష్ట యై యంబిక యనియె ___ 
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“వ్ర ఫు త్ర, మోరు నలువురును నాప్రృమథులు. పంచమాల 

చతుర కృ మహోదరముఖులు ఆ ముగ్గురు. వారికన్న నీవు 

అధికుండను వికటవదననాము(డవు. మరు ఒకనాడు గంగా 

ప్ర్నంబున విహా రార్థము పోయి అచట జలకమాడుచున్న 

యొక మునికన్యను చాపలేఖ యను వేరి డానిని కవీలజటముని 

కూంతును చూచి యందటు నుదనార్రు లై దానిని స్రార్టించితిరి. 

“పొండి, నేను కన్యను” అని అడి పలుకంగా వారు మువ్వురును 

ఊర కుండిరి. నీవు దానిని బలాత్కారమున చేయి పట్టు 

కొంటివి. “నాయనా నాయనా, కాొవుకాను’ మని అడి అంగ 

లార్చెను. చెంగట నున్న ముని వచ్చెను. అతనిని చూచి నీవు 

వదలితివి. అతండు మిము “ఓపాసాత్తులా రా మో రందటును 

మనుహ్యజన్మ మెత్తుడు.. అని శపించెను. వారు శాపొంత 

మడుగంగా ముని “మీరు రాజసుతను అనంగ్మవభను కోరగా 

ఆమె విదారాభరలోకమునకు ఎప్పుడు పోవునో అప్పుడు వీరు 

ముగ్దురును శావవిముక్ళు లగుదురు. ఓవికటవదనుఃడా నీవు: 

ఆ నిద్యాధరిని ఎపుడు కోలుపోదువో అపుడు మవోదుఃఖము 

పొంది చిరకాలము దేవి నారాధించి శాపము కుడ వగుదువు. 

నీవు ఈచాపలేఖ హస్తమును స్ప శించితివి గాన, పరజా 

రావవోర పాపము నీయందు అధికము.’ నాకింకరులు మీరు 

ఆబుషి శొపమువలన దతీణావపథమందు వువహావీరులరు గా 

పుట్టితిరి. నీచెలీకాండ్రు, పంచవ ట్రక్ భాపూజ్ఞ ఖడ్డథరు లయిరి; 
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నీను జీవదత్తుండ వయితివి. అనంగరతి విద్యాధరలోకమునకుం 

బోంగానే ఆమున్వురు న్నాస్తసాదంబున శాపముక్తు లై ఇచటికి 
వచ్చినారు. నీవును నన్ను ఆరాధించితివి. ఇపుడు నీశాపము 
తీతీనది ప్రసన్న నయితిని. ఈ యాగ్నోయ థారణను నేర్చి 
నీ దేహమును త్యజింపును. ఎనిమిది జన్మముల ననుభవింవం 

దగిన యాసాపమును ఒక్క_మాతే కాల్చుము.” ఇట్లు పలికి 
థారణను నేర్చి దేవి అదృశ్య ఆయెను. అత(డు ఆథారణచే 
మర్శ్య దేహమును పాపమును కాల్చి గణో_త్తముం డాయొను. 

'దేవతలకుం గూడ పర స్త్రీసంగమ పాపానుభవము ఇట్టిదయి 

యుండగా ఇతరులగతీ చెప్ప వలయునా? 

అనంగ వ్ర భ హారివరుని యంతఃష్రరములలో (సాథాన్యము 

నొందెను. ఆ రాజు రాజ్యమును మం త్రి కి ఒప్పగించి దివానిశము 

ఆమెతోం గృీడించుచుండెను. ఒకనాడు ఆరాజు నొద్దకు మధ్య 
WU ది 

దేశమునుండి లర డను Uh _తృనాట్యాచార్యుండు వచ్చెను. 

రాజి వాద్యు నాటన్థిములలో వాని నేర్పును చూచి సవూూనించి 

అంతఃపవురములకు నాట్యము నేర్చు మని వానిని నియమించెను. 

వాడు అనంగ ప్రభకు మిక్కిలి చక్కంగా నృత్యము నేర్పెను. 

ఆ మెన్ఫత్యము చూచి సవతులు కూడ ఆమెయం దనుర చక 

లయిరి. సహావాసముచేతను నృ త్తృశిశ్రారసముచేతను అనంగ 

ప్రభ నాట్యాచార్యునియందు అనురక్ష యాయెను. ఆమె 

ఇక్క రూవనృ త్తములచే ఆకృష్టుండై. ఆ నాట్యాచార్యుడు 
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కూడ శకామునిచే వ మే మో న_ర్లింవింషబడెను. ఒక నాడు 

ఏకాంతముందు నాట్య శాలయందు అనంగ ప్రభ తనంతట తానే 

వానిని ర తార్థము మైక్ నెను. రతాంతమందు ఆమె అత్యంత 

సానుశాగ మై యతనితో ని ట్లనియె._“నీవు లేక నేను నిమిష 

మయిన నిలువలేను. హరివరరాజు మననృ త్తము నెజింగిన 

తమింపండు. కనుక రాజునకు తెలియని వోటికి ఎచటైై నను 

పోనుదను రా, నీకు రా జిచ్చినట్టది హేవుహయోష్టూదికము 
టు ట్ర 

విస్తారము కలదు, నాకును అమితము ఆ భరణజాత మున్నది, 

త్వరగా నిర్భయముగా పోవుదము.” ఈ మాటకు నాట్యా 

చార్యుండు అంగీకరించెను. అనంగ ప్రభ మగు న కొని 

తనకు మిగుల నంతరంగమి త్ర మైన యొక చేటిని తోడ్కొని, 

నాట్య చార్యునియింటికి బోయెను. వెంటనే నాట్యాచార్య్యుండు 

ధన మంతయు లొట్టిపిట్టలమిోా(ద ఎక్కించి బయలు వెడ లెను: 

వానితో ఆమె గుజ్జ మెక్కి పయనము చేనెను. మొదట 

వై ద్యాధరలవ్షీని వదలి రాజశ్రీ 

చారణలశ్నీని కోరినఏ! చీ! స్త్రీ లమనస్సు ఎంత చపలము! = ప్త 
వానితోయనాడ దూరము పోయి అనంగ ప్రభ వియోగ పుర 

మను నగరము చేరి అచట వానితో సుఖ ముంజెను. ఆమె 

వి ఆ శృయించినది, తప్పుడు 

లభించిశందున ఆనటా గ్రృణి యు త రలబ్ధవరనామము సార్థకముగా 

తలంచి సుఖ ముండెను. 
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ప్రంతలో ఆమెపోక యెటింగి దుఃఖముచే హరివరుడు 

ప్రాణక్యాగోన్తుఖుడు కాయగా, మం త్రి, సుమంత్రుండు అతని 

నాశ్వాసించుచు. ని ట్లనియె.-_ “దేవా వెబుగనిది ఏ 

మున్నది? స్వయముగా ఆలోచించుకొనుము: పతిని ఖడ్డసీద్ధుని 

వదలీ నిన్ను చూచిననూత్రమున వలచి వెంట వచ్చిన యా 

వడంతికి నీయందుమాత్రము నిలుకడ ఎట్లు గలుగును? ఖెవనీతో 

నీచుని తగులుకొని మంచివ స్టువుచె యిచ్చ లేక, తృణదృషస్ట్యను 

రాగము చేత తృణరత్న శ లాకయుం బోలె, పోయినది. నిక్కము 

గా ఆమెను నాట్యాచార్యుడు కొనిపోయినాండు. వాడు 

లేడు. సంగీతగ్భహమందు నా రిరునవ్రురును ఉండి రని తెలియ 

వచ్చినది." బేవా, ఎణింగ్నియు ఆమెయందు ఈవట్టుదల నీ శేల? 

సంధ్యవ లె విలానీని అఆఅందణుయందును తణారాగిణి” మం తి 

యిట్లు వలుకంగా రాజు విచార మనలంబించి “ఓహో ! ఈ 

బుద్ధిమంతుడు నాకు నిజమునే చెప్పినాడు! పర్యంతవిరసయు 

కస్టయు ప్రతితణవినర్సినియు నై భవస్థితియుం బోలి విలానీని 

అనిత్యసంబంధ గదా, పడినవానిని ముంచుచు ఉత్క_లికలు 

చూపుచు ఉండునట్టి యగాధనదులలోను అట్టి స్ర్రీలలోను 

(పొజ్లాండు ఎవడు పడును? వ్యసనములందు భయపడని వారు, 

విభవమనులందు గర్వంపనివారు కార్యములందు వనుదివియని 

వారును ఎవరో ఆధీరులు లోకమును జయించినవారు. అని 
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యాలోచించి వగ మాని మం త్రి బోధ గ్రహించి హరివరుండు 

తన రాణులతోోనే సంతుష్టు డై యుండెను. 

అనంగ వ్ర వియోగ పుర మందు నాటార్థిచార్యునితో 3 

గూడ కొంతకాల ముంజెను. అచట నాట్యాచార్యునికి డైన 

యోగమున సుదర్శనుం డనెడు పడుచు జూదగానితో చెలిమి 

కలిగను. వాండు అనంగ వ్ర, భయెదుటనే నాట్యాచారుని సర్వ 

ధనమును త్వరలో జూదముచే హరించెను ఆ రోవషముచేతనుం. 

బోలె ఆమె నిర్గనుని నాట్య్యాచార్యుని వదలిన దై తానుగానే 

సుదర్శనుని పతిగా కలనికొనెను. ఆలిని ధనమును కోలుపోయి 

నాట్యార్థి చార్యుడు చేయునది. లేక విరక్తుం డై జడలు దాట 

తపస్పు.శై గం గాతీరమునకుం బోయెను. 

అనంగ ప్రభ నవ నవప్రియ య జూదగాం డైన యా 

సుదర్శనునితో నే యుండెను. ఒక రా త్రి సుదర్శనుని ధనము 

నంతయు దొంగలు ఇల్లు వొరంబడి హరించిరి. అంతట 

ధనము లేమిచే దిగులుపడి అనుతవించుచున్న యా యనంగ 
ప్రభతో సుదర్శనుడు దైవోవహతచేతస్కుండై. “హిరణ్య 

గుప్పుం డని నాకు న్నేహితుండు మహాధను(డు కలడు, అతని 

యొద్ద ఏ మయిన అప్పు అెచ్చుకొందము రమ్ము” అని పలికి 

ఆమెను తోడ్కొని పహీరణ్యగు సుని యొద్దకు పోయి బుణ 

మడిగాను వర్తకుండు అనంగ వ్ర భను, ఆమె అతనిని మాచి వర 

స్పరము అనోన్యసాభిలాషు లయిరి. వ_ర్తకుండు సుదర్శనునితో 
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ఆదరపూర్వకముగా * జేష్టు ఇచ్చెదను బంగారను మోకు, 

ఇప్పుడు మాయింటనే భోజనమునకు నిలునుండు. * అనెను. 
ఆమాట వినియు  ఆయిరున్సర ఖావము అన్యాదృశ ముగా 

నుండుట కనియు, సుదర్శనుండు నాకు దేహము సని లేదు. 

నేను నేడు భుజింపను,” అనెను. “మి త్రనూ, అట్లయిన, నీ 

భార్యను మాత్రమెన మాయింట భోజనము నేయనిమ్థు. ఈమె 
ఇదే తొలిమాలు గదా మాయింటికి వచ్చుట. అని హిరణ్య 

గుప్తుడు బలవంత 'వెశ్టైను. సుదర్శనుండు జూదగాం డయ్యును 

ఉోరకుండెను. వైళ్యుండు అనంగ వ్ర భను లొోఐలికి తీసికొని 

పోయి, అతర్కితోవనతయు లనన్మదవిలాసయు నయిన యా 
యనంగ వ్ర భతో య థేచ్చనుగా పానావోరాదులు సలివెను. 

సుదర్శనుడు ఆమె బయట వచ్చు నని కనువెట్టుకోని యుండి 

వర్తకభ ్ రత్యులవలన ఇట్లు హెచ్చరిక పొందెను... ఆమె 

భోజనము చేసి యింటికి పోయినది. పోవుచుండగా నీవు 

చూడవైతివి. నీ వెల ఇంకను ఇచటనే యున్నాను? ఇంటికి 

పొమ్లు. ' సుదర్శనుడు “అడి లోపల నున్నది పోలేదు, చేను 

పోను.’ అని చెప్పగా వానికి పొదపృవోరము లీచ్చి ఆకింకరులు 

తటుమ( గొ'ట్రిరి. అంతట సుదర్శనుడు దుఃఖంచుచు పోయి 

“ఆవో, ఏమి, వైశ్యుడు నాకు మిత్త మయ్యును నాభార్యను 

హరించినాండు. ఇచటనే నాపాపమునకు ఫల మిట్లు అనుభన 

మునకు వచ్చినది. నేను ఒకనికి ఏమి చేనీతినో నాకు మటి 
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యొకడు అదియే చేసినాడు. మరల నాకు అట్టి పరాభవము 

రాకుండ జన రాహిత్యము చేనీకొనెదను. అని యాలోచించి 

కోపము మాని బదరికా శ్రామమునకుం బోయి జన్మ రాహిత్య 

మునశై తపస్సు చేసెను. 

ఆమెయు సురూవుని వైశ్యుని ప్రియుని పతినిగాం బొంది, 

పువ్వునుండి వువ్వునకు వచ్చిన భృంగివ లె, శ్రీ డించుచుండెను. 

మవోధను డయిన యాయనుర క్ష వణిజుని ధన ప్రాణములకు 

స్వామిని యాయెను. అచటిరాజు వీరబాహుండు ఆజగదేక 

సుందరి నెటింగియు ధర్మపనుం డై హరింవకుండెను. కొన్నాళ్లకు 

వైళ్యుండు వ్యయాతిరేకముచే నిస్థనుం డాయెను. బంధకి 

'యేలునింట కులస్తీవో లె శ్రీ కృశించును గదా. అంతట 

హిరణ్యగుపుండు వ్యాపారార్థము మూలధనము గొని సువర్ణ 

భూమి యనుదీవికి పయన మాయెను. విరహమునకు తాళ లేక 

ఆయనంగ ప్రభను వెంట గొని నూర్తవశ మున సాగరప్ర్రర 

మను నగరనునకుం బోయెను. అందు సాగరవీరుండను వెంబడి 

వాడు కడలివలన బ్రదుకువాండు ఇనితో. గలనెను. వాండు 

ఇతనికి ఓడ తెప్పించెను. అందులో ఇతండు వ్రియాసహితుండై 

యెక్కెను. ఓడ యొుక్కి సాగరవీర్తునితో పోన్ళచుండంగా 

కొన్ని దినము లాయొను. 

అంత నొకనాండు మెజయుచున్న మెజపుగన్ను లవాండు 

ఉ గుడు సంహారభయంకరుండు కాలమేఘు(డు వచ్చి వ్ర బల 
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వాయు వ్రేరణచే ఏను(గుతో"ండములావు ఛారలుగా వర్షింప 

సాగెను. ఓడ క్రకళ్లభో మునుంగసాగాను. పరిజనులు ఆక్కంద 

సము చేయందొడంగిరి. హిరణ్యగుస్తుడు తనమనోరథమువోలె 

ఓడ ఛంగవడుచుండంగా ఉత్తరీయమును నడుమునకు కట్టు 

కొని అనంగ ప్రభ ముఖమును గానక “వో, పాణనాయిశా, 

ఎట నున్నావు అని మొజవెట్టుచు సందృములో దుమిశెను. 

కొంతదూరము ఈందుకొనిపోయి, డైవవశమున ఆదారిని 

వచ్చిన యొక వరకనావను కని పట్టుకొని యెక్కె_ను. సాగర 

వీరుడు పలకలను తాళ్లతో కలియంగట్టి తెప్పచేస్కి అనంగ 

పృభను అందు ఎక్కించుకొని తాను గూడ ఎక్కి, ఆమెను 
భయము తీర్పుచు చేతులతో నీళ్లు త్రాయుచు నడపుచుండెను. 

తణములో ఓడ పగిలెను. మేఘములు సోయి, సము ద్రము 

కోపము తీణీన సాధువున లె _్థిమితపడెను. పీరణ్యగుస్రుడు దైవ 

వశమున మంచిగాలి కొట్టగా అయిదు డినములలో "లెను పొంది 

దిగి ప్రియూవిరహదుఃఖతుం డై విధివిలాసమునకు సతీ కారము 

లే దని మయొజీలి క్రవముగా తననగరము చేరి ధైర్య మవ 

లందించి మరల వ a శాన్ ధన మార్చి ంచి సుఖముంజెను. 

అనంగ ప్రభయు పలకపై నొకదినమే ఉండి గట్టు చేరెను 

ధీవరేంద్రుఃడు ఈమెను ఓదార్చి సాగరపురములో తనయింటికిం 

గొనిపోయెను. అచట రాజసమైశ్వర్యుండు. వీరుడు శ్ఞాఘ్యు 

యవావనుంతు నై /ణద్రజాయి ఆజ్ఞావిథాయి అగు నతనినే ఆమె 
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కామించి పతినిగా చేకొనెను. ్రష్ట్రచారిత్ర యయిన స్త్ర 

మెజిక పల్లములు చూడదు గదా. ఆమె ఆ వెంబడివొరతో 

అతని యైళ్వర్య్యము నెల్ల అనుభవించుచు వానియింట ఉండి, 

ఒకనాండు వీథిలోం బోవువానిని నిజయవర్మ యను శ శ్రియ 

కుమారుని అందగానిని మేడతుదనుండి మాచి నలచి దిగి వచ్చి 

“నిన్ను మాచి వలచి వచ్చితి, నన్ను కొనుము అనెను, 

వాండును స్వర్షమునుండి తనశై దిగివచ్చినదానింబో లె తలంచి 

హృ్ష్షుం డై ఆత్రేలోక్యసుందరిని గ్రహించి తనయింటికి కొని 

పోయెను. ఆమె యచటికో పోయె నని తలంచి సాగరవీరుండు 

దుఃఖతుండై సర్వస్వత్యాగము చేసి దేహత్యాగము చేయుటకై 

గంగకు పోయొను. వానికి అట్టదుఃఖము ఎట్టు న లుగ కుండును! 

చెంబడితన ముక్క_డ! అట్టి విద్యాధరి సంగమ మెక్క_డ ! 

అనంగ ప్రభ విజయనర్శ తో అనర్షళముగా సుఖములను 

అసుభవించుచుండెను, పిమ్మట నొకనాండు ఆ పరి రాజు సాగర 

వర్మ యనుసతండు పురము చూడం దిరుగుచుండెసు. తనవేరి 

యా తననగరమును చూచుచు ఆ రాజు విజయవర్షు నియింటి 

వీధిని పోవుచుండెను. రాజు వచ్చుచున్నా ( డని యెజింగి చూడ 

కుతూహలిని మై అనంగప్రభ మేడ యెక్కి, అతనిని చూచిన 

మాత్రాన మదనవళ మై అతనియేనుంగు మావటీని “ఓయి 

మావటీ, నే నెప్పుకును వనుంగు నెక్కి యెటుగను. నన్ను 

ఎక్కి-0వుము. ఎట్లుండునో చూచెదను. అనెను. ఆథోరణుండు 



రాజు మొగము చూచెను, రాజు ఆశకాళమునుండి జాతనచం ద్ర 

కళ యూ యననొప్పుచున్న యా మెను చకొరమువోలె తనియని 

దృష్టులతొ 6 జూచి మోహించి మావటీనితో 'సీయి, ఏను. 

గును దగ్గజకు నడిపి ఆ రమణి కోరికను తీర్చుము ఆ యిందు 
వదనను త్వరగా దినిమిందికి ఎక్కింప్రుము* అని యాజ్ఞా 

వీంచెను అంత మూవటీండు ఆ విడియనుగసను ఆమె యున్న 

మెడ క్రిందికి నడ వెను పిడి దగ్గ అకు రాయగా జూచి ఆమె తన్ను 

తెనియొడిలో పడవైచికొనెను మొదట ఆభర్హృ ద్వేష మేమి! 
తప్పుడు ఎందటు భ్రరృలకువు ఈతనియమి ఏమి? ఆమెకు పితృ 

సావవమున ఎ మవావిపక స్థియము కలిగినది? వపడుదు నను 

భయము చేతనుంబో లె ఆమె యతని కంఠమును ఆలింగిం చెను. 

తత్చ ఎర్మ్యావృతసిక్రాంగుం డయి యా మవో రజా మువోనందము 

వాం దెను యు _క్టగా త్రి న్న ర్చించుకొని ముద్దుగో "న నువళూరు 

చున్నట్లి యాభామను చేకొని రాజు వెంటనే నగరి కని 

అచట ఆమె వృత్తాంతమును విని ఆమెను అంతఃప్పువమునకుం 

బంపి మవాచేఏనిగా చేనికొొనెళు ఆమెను రాజు హారించినాం 

డని తెలినీకొని ఆత. a యకువూరుండు విజయవరి నచ్చి రాజ 

జో “2-5 జ్ ష్ 
భృత్యులతొ వెన్ను మూవపక పోరి మడినను రూరులు స్త్రి 

నిమి త్త మెనవరాభవమును సహింపరు గదా. “ ఈవరాకి ఏలా 

జ షే జ 5 చే ాం 
మము భజింపుము, అని సుర స్త్ర లచే కొెనంబడియనో యన 

నతడు వీరస్వర్ణమునకుం బోయెను, 
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అనంగప్రభ సాగరవర్శ్మయందూ సముద్రమందు. నది 
యుంబోలె అన్యగామిని గాక స్థిరముగా నెలకొని భవితవ్యళ 

వభావముచే ధన్యవ్యన్య మై యుండెను. అతడును ఆమెవలన 

తనజన్మ ము సఫల మాయె నని యానందిం చెను. కొన్నాళ్లకు 

అనంగ వ్ర భ్ గర్భిణ యె యథాకాలము కుమారునిం గనెను. 

వానికి తండ్రి సముదృవర్తు: డని వేరు వెట్టి అతివిశేషముగా 

వు త్రొత్సవము చేసెను. క్రమముగా ఎదిగి గుణనంతు(డై 

యువ మొ బలవరా క్రృమళాలి యైన యాకుమారునికి రాజు 

యౌవ రాజ్య పట్టాభి వేకము చేసెను, సిమ్వట అతనికి సమర 

వర్మ యను రాజుకొమారితను కమలవతి యనుదానిని తెచ్చి 

వివాహము చేసి, గుణాకృష్షుం డై తన రాజ్యమునే యిచ్చి 

వేసెను. పరాక్రమవంతుడు సముద్ర దత్తుశు రాజ్యమును 

పాంది మ త్తధర్మము నెణింగి తండృకి సృణమిల్ల విన్నవించు 

కొనెను._“నాయన్యా _ దిగ్విజయమునకుం బోయెదసు, నాకు 

నెల విమ్ము; జయళీలుండు గాక భూమికి పతి అగువాండు స్త్రీకీ 

పతి యగు నపుంసకుడువో లె నిందనీయుండు.. నిజబావు 

బలముచే పర రాష్ర్రములను “లీచి ఆర్జించిన లత రాజులకు 

భధర్శయు కీ ర్థికరియు. తమప్రజలనే విల్లులువోలె భతీంచు 

లుబ్ధులకు రాజ్యము వఐళ్వర్యకరమా? సాగరవర్మ యిట్లనియె. 

పు త్రై: నీకు రాజ్యము కొ, త్తు ముందుగా దానిని దృఢము 

చేనీ కొనుము. వ్ర జలను ధర్మముగా పరిపాలీించువారికి 
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అవుణ్యముగాని అకీ ర్హిగాని లేదు. తనశ _క్రియెటుగక రాజుల 

మిోాందికి యుద్ధమునకు పోవుట ఉచితము గాదు. నీవు సూరుడ 

నైనను నీకు మవానై నము ఉన్నను నమ్మరాదు. రణములో 
gp శీ 

జయ శ్రి చపలురాలు.” 

bs తండ్రి వల దన్న ను ఎట్లు కలకు అతనిని సమ్మతి 

పటిచి తేజన్వి సముద్రవర్మ దిగ్విజయమునకు వెడలి నరుసగా 

ఎల్ల దిక్కులను గెలిచి రాజులను వళవజుచు కొని హా_స్త్యళ్వ 

“హేీమాదికమును పొంది నిజనగరమునకు వచ్చి నానా దేశముల 

మహారత్న ములతోో తల్లీ దండ్రుల పాదములకు వూజ చేసెను, 

ప దా జ ం ఖా aX స ఇర హారియాజ్ఞి చే బ్రాహణులకు హ_స్త్యళ్వ టామరత్నవముయము 

లయిన మహాదానములు చేసెను. అధ్ధలకును భ్ త్యులకును 

అవారిగా బంగారము వర్షించి దరిద్రశబ్దమును అర్థహానము 

చనెను. కుమారుని (ప్రాభవమును చూచి సాగరవర్శ యు 

అనంగ ప్రభయు కృతకృత్యవున్యు లయిరి. రాజు ఆదినములను 
న్ గ అ ము ల 4 ఉత్సవములలో గడప మంత్రు లయెదుట పుత్రు నితో ననియె; 

“పత్యా నేను ఈజనములో చేయవలనీనది అంతయు 
అ ఆశి 

వేనీతిని. రాజ్యసుఖములను అనుభ వించితిని  ఇతరులవలన 

వరాజయము నెజుంగను. సామ్రాజ్య పావుని నిన్ను మయాచాచితి. 

నాకు (పాహ్యము మ జే మున్నది? కనుక చేహ ముండువజకు 

తీర్ధము నేవించెదను. మూడును, “నళ్వర మైన యీళరీరమందు 

ఇంకను నీకు అభిమానమా? * యని చెప్పునదియుం బోలె 



918 కథాసరిత్నాగరము. లం. ౯ తే. ౨. 

ముదిమి నాకర్ల మూలము డానీయున్న ది” ఇట్లు పలికి సుతుడు 

అంగీకరింపకున్న ను సాగరవర్మ ప్రియాసహితుం డై పయాగకుం 

బోయెను. కుమూరుండు తం డ్రిని సాగ నంపి తన నగరమునకు 

వచ్చి తనరాజ్యమును క ముముగా తొనించుచుండెను. 
Uy 

సాగరవర యు అనంగ ప భాసహితు ఇ పయాగలో 
ధా yy డై yy 

తపస్సు చేసీ వృవధ్వజుని సంతోప పెశ్టైను. నోంకరుండు ఆతనికి 

స్వవ్నములో అగవడి యి ట్లనియె...-వుత్రై, నీ తవస్సునకు 

సంతసీంచితిని. ఈ యనంగ పృ భయు నీవును విద్యాధరులరు, 

తేపు శాపము తీటీ నిజలోకమునకుం బోయెదరు” విని రాజు 

మేలుకొొనెను. అనంగ ప్రభయు అశ్లు కల గని 'మేలొ_నెను. 

ఆకలలను ఒకరితో నొకరు చెప్పుకొనిరి. ఆమె సంతనీంచి 

రాజుతో “ఆర్యపుత్రా, ఇప్పుడు నావూర్వజన్మము చక్కలా 
స్మరణకు వచ్చుచున్నది. నేను వీరప్రరముందు సమరుం డను 

విద్యాభశేందుని కొనూరితను. అప్పుడును నావేరు అనంగ 

ప్రభ. తండ్రి శాషమున ఇచటికి వచ్చి విద్యలను కోలుపోయి 

మానుషి నై నన్ను మజుచితిని. ఇప్పుడు మేలుకొంటిని.” అని 

చప్పుచుండ, ఆకాశమునుండి ఆమెతం డ్రి సమరుండు దిగాను, 

అతనికి సాగరవర్శ సమస్క_రించెను. అనంగ ప్రభ అతనిపాద 
క్ష 6 ( ముల (వ్రాలెను. ఆమెకు తండ్రి పుత్తి రా, ఇవిగో నిద్యలు 

“ఇ హొమము. నీశావము శీిటీనది. నీవు ఎనిమిదిజన ముల దుఃఖ 
డా సా న 

మును ఒకజన్మ ముననే అనుభవించితివి* అని పలికి ఆమెను 
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ఒడిలో కూర్చుండ? బెట్టుకొని విద్యలను మరల ఇచ్చెను. 

సాగరనర తో సనియను:=.. “నిన్ర విద్యాధర రాజవు ; మదన 

వభుండవు నేను సమరుండను. ఇది నాకొమారిత అనంగ ప్రభ. 

పూర్వము. దీనిని యావనవతని వరులు ఎందటోో యాచించిరి. 

ఇది వారిలో నెవనింగాని రరూవగర్విత యె ఇచ్చగింవకుండెను. 

తుల్యగుణుండవు నీవు అత్యుత్సుకతతొ యాచఛించితివి. విధి 

యోగమున నిన్ను గూడ ఇది అంగీకరింపదామెను. అంత 

నేను మర్హ లోకమునకు పొ మని దీనిని శపించితిని. అప్పుడు 
నీవు అనుర క్లిచేత, ముర్ధర్థిలోకమందును వది నీకు భార్య 

'కావలయు నని, కోరుకొని వరదుని గిరిజాపత్ని థ్యానించి, నీ 

విద్యాధరతనువును వదలి మనుష్యుండవుగా పుట్టితివి. అంత 

నీకు ఫది భార్య ఐనది. వంక రండి మారు మాలోళమునకు"* ఇట్లు 

సమరుండు వలుకంగా సాగ రవర్శ వూర్వజన్మ మును స్మ రించి 

వెంటనే ఆమనువమ్యు దేహమును ప్రయాగ తర్ధమందు వదలి వేసీ 

మదన ప యెను. అనంగ వ భయ మదనప్రభుం డాయెను. అనంగ ్ర్రభయు మరల విద్యలు పొంది 

ఆదేహముతో నే అన్యవో లె ముసుపటికం'బ చేషీివ్యమాన మైన 

విద్యాధరి యాయొను. అన్యోన్య దివ్యారూప దర్శనానుర కు లిన 

యా యనంగ ప్రభా మదన ప్ర భులుశు ఆఖేచరవతి సమకరుండును 

అందటు గగనమున శెగని వీరష్టరమునకుం బోయిరి. వెంటనే 

సమరుండు తన కొవూరితను అనంగ వ్ర భను మదన చ్రభునికి 

వచ్చి వివాహము చేసెను. మదన పృభుడును శొవము క్ష యై 



920 కథాసరిత్సాగరము. లం. ౯. త. 3. 

వ్రీతియుక యైన యామెను దోడ్కొన్సి నిజనగగరమునకుం 

బోయి సుఖ ముండెను. ఈ రీతిగా దివ్యులు తప్పు నడవడులచే 

శావచ్యుతు లై మనుష్యలోకములో జనించి ఆదోవముల 

ఫలమును అనుభవించి తమ వూర్వ సుకృత విశేషముల'చేత 

మరల నిజపదమును పొందుదురు. 

కట్టు నరవాహనదత్తుండు గోనుఖ మం త్రీవలన అలం 

కారవతీ సమేతుం డై కథ విని సంతోషించి దినకృత్యముల కె 

లేచెను. 

2 _వ తరంగము. 

క్రీ 

మలునాండు అలంకారవతీ సమేతుం డై యున్న సరవా 

హనదత్తునితో మిత్రుడు మరుభూతి విన్న వింశునుః “మాడు 

చూడు, దేవా, నీసింహాదాషరమునందు జడదారి కార్చటికుండు 

మిక్కిలి ధూళి గృమి దివార్మాత్రము చలిలోను ఎండలోను ఒక 

తోలుచీలికగోచి మాత్రము పెట్టుకొని కాచి యున్నాండు. 
అశాలమున ఎచ్చు అచ్చుటకంచె కాలమున కొంచే మిచ్చినను 

మేలు. కనుక వీ(డు చావకముందే వీనివై కనికరింప్రుము.” 

అని. దానిని విని గోముఖుం డనియె..._మరుభూతి చెప్పినది 

సరియే గాని, దేవా ఈవిషయమున నీతప్పు లేదు. పాపము 

థుయించువణకు చాత యయ్యూను ప్రభువు ఇయ్యండు; పాపము 
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తయించెనా ప్రయత్నఫవఫూర్వకముగా నివారించినను వయ్య నె 

ఫచ్చును. లది కర్ణ్మవళొము గదా. 

వము తీఆని కార్చ్పటికుని కథ. 

ఫూర్వము ఈ లోకములో లతశువుర మని యొక నగర 

ముండెను. అందు దా త్రగణ్ లతుదత్తుండు అని రాజు ఉండెను. 

అతడు యాచకునిక లతకు తక్కువ యిచ్చి యెజుంగండు, 

ఎవనితో వలుకునో వానికి లత, ఎవనితో సంతోషించెనో 

వానిని నిర్ధారిద్రుునే చేనిను. అందువలననే అతనికి లశ 

దత్తు డని పేరు కలిగెను. ఆతని సింహద్యారమున లబ్బవత్తుం 

డను కార్చటికుండు తోలుగోచి మాత్రము గలిగిన జడదారి 
చలిలోను వానలోను మండు వేసవి యెండలోను కదలక నిలిచి 

యుండెను, అట్టు ఎంత కాలము కస్ట్రవడుచు నిలిచి యున్నను 

నానికి రాజు దాత యయ్య్యూను దయాళు వయ్య్యును ఏమియు 

ఈ ేదు. ఒకనాయు రాజు వంటకు బోయెను. 'కార్చటికుడు 

దుడ్డుగుదియ చత. గొని కూడ: బోయెను. అడవిలో రాజు 

ససై న్యు డై వాహనమంద ఉండి ధనుస్సు ఎక్కు. వెట్టి బాణ 

పృయోగముచేసీ వ్యాఘిములను వరాహములను లేళ్లను 

చంపుచుండెను. కార్పటికుడు రాజుమో/ల పొదచారియై దుడ్డు 

తోనే వ్యాఘ వరాహ హరిణములను అనేకములను కొట్టి 

చంవెను. రాజు దానిని మాచి, “ఆవో వీండు ఎంతటి కూరుండు! 

అని ఆశ్చర్యపడి సంతోషించెనే గాని, వానికి ఏమియు ఇయ్య 
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లేదు. వేట సాలించి వచ్చి రాజు నగరు సొచ్చెను. కార్చటికుండు 

ఎప్పటి యట్లు సింహద్య్వారమందు నిలుచుండెను. ఒకమాటు 

లవదత్తునకు ఎల్లజగడముచే దాయాదులత।' మహాయుద్ధము 

జరిగాను. ఆ యుధమునందు రాజు నెదుట కార్చటికుండు గ ట్ర 

చండ దుడ్డు తల దెబ్బలతో శత్రువుల ననేకులను మడియిం చెను. 

రాజు క్షత్రువ్రులను జయించి తన నగరమునకు వచ్చెను. అట్లు 

కాన్బటికుని పరాక్రమము చూచియు వానిక్ ఏనతక ఈయ 

లేదు. రాజును కార్పటికు:డును ఈరితిని ఉండంగా అయిదు 

సంవత్సరములు గడచినవి. కార్చటికుండు తన దుక్తుకజ్ఞ చేత నే 

జీవించు చుండెను. 

ఆటిస సంవత్సరము రాయగా రాజు ఒకనాడు ధెవ 

యోగమున వానినై కనికరించి యిట్లు చింతించెను. వీనికి 

ఎంతకాలము కష్ట్రవడినను పప్పటికి ఏమియు ఇ్లయ్యనై తిని, 

తస్పుడు యు _క్లిగా పీన నున ఇచ్చి చూచెదను. ఈ దీనునికి 

పాపక&య మయినదో లేదో, ఇప్పటి “నైనను లక్షీ వీనికి దర్శన 

మిచ్చునొ్ ఈయదో, చూవెవను గాక.” అట్లు ఆలోచించి రాజు 

స్వయముగా ఫోశాగారమునకుం బోయి యొక మాతులుంగ 

ఫలమును బరిణవలె చేసీ రత్నములతో నిండించెను. బయటనే 

నిండోలగంబు తీచ్చెను, వార సావముంత మం శత్రు, లందటును 

వ వెళించిరి. వారీనుధ్యలో కార్చటికు:డు గాడ ప్ర పెశింవలా 

రాజు వానిని దగ్గజికు ర మని స్నేహముగా పలికెను. కార్చటి 
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నుండు సంతోషించి రాజునొద్దకు వచ్చి ఎదుట గనార్చుండెను. 

వానిని రాజు ఏ దయినను మంచి నూని వారు చును 

కార టికు నల rs 

గీ. నిండినట్టివాని నిండించు నెప్పుడు 

సాగరమును నదుల -సమితిపో లె, 

మెట్ట నయిన మెట్ట ద్ ట్టు పెట్టనయిట్లు 

లధను కనుల మూల నబ్బ్దనిలయ. 

దానిని విని మరల పాడించి రాజు మిక్కిలి సంతసించి గొప్ప 

గొప్ప రత్నములు నిండి యున్న యా మాతులుంగఫలమును 

ఇచ్చెను. “ఈరాజు ఎవనికి సంతనీంచునో వాని దారిద్య్య్యమును 

పోంగొట్టును. పావము ఈ కార్చటికుండు కేవలను అదృష్ట 

పీనుండు. రాజు సంతోషించియు వీనికి ఈమాతులుంగమును 

అఇచ్చినాండు. అవృష్టహనులకు కల్పవృతుమునాడ మోదుగు 

అగును. * అని ఆ మోలగనులోో. అందటును పర మార్గము 

నెటు:గక విపొదముతో ఒండొరువులతొోం బల్కీ_కొను చుండిరి. 

కార్పటికు(డు మాతులుంగమును టై పొంచి  వడలిపోయి 

చింతించుచుండెను. వాని యొదుటికి రాజవందియను ఖిషు 

వొకండు వచ్చి వానికి తన నాటి యిచ్చి మనోహర మయిన 

యా మాతులుంగమును శైకొని రాజదర్శనము చేసి దానిని 
కానుక సెజ్టను. రాజు దానిని గుర్తుపట్టి శృమణుని “భదంతా, 

ఈఫలము నీ కెక్క_డిది ? అని యడిగాను. కార్చటికుం డిచ్చె 
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నని యతండు పలిశెను. రాజు “ఆవాో! వీని పాపము ఇప్పటికని 

తీణింందాయెను గదా. అని విషాదపడి ఆశ్చర్యపడి యా 
ఫలమును గైకొని సభ చాలించి తళ్టణమే లేచి పోయి దిన 

కృత్యములు జరివెను.  కాన్పటికుండు ఆ శాటిని అమ్మి అన్న 

పానములు నెజపర్పుకొని మరల యథా ప్రకారము నీంహ 

ద్వారమున నుఎడెసు. 

వమబఖజునాండు రాజి యథావ, కారము ఆగ్థానము నలం 

కరించెను. అందులకు ప్రరజను లందటును యథా పృ కారము 

వచ్చిరి. కార్చటికుండుసు వచ్చెను. వానిని రాజు చెంగటికిం 

బిలిచి కూర్చుండబెట్టి ఆనూ_క్టినే మరల పాడించి కరుణించి 
రత్నగర్భ మయిన యా మాతులుంగమునే మరల అతనికి 

ఇచ్చెను. “ఆవో! ప్రభువు వీనివై రెండవవర్యాయము అను 

గ్ర హించినను వృథా అయినది ! ఏమి యిది + అని సభాసదు 

లందటును ఆశ ్పరస్టివడిరి. కార్పటికుుడు ఫలమును ౫కొొని 

వాస్టికులు' డై రాజాను లో హామును సఫలమునుగాం దలంచి 

సభ వడలి పోయెను. అంతలో దెళాధికృతుం డొక(డు వచ్చి 

రాజదర్శనము చేయువాండైై, శుభశకునము గోరుచుండి యా 

ఫలమును గాంచి గెండు వస్త్రములు వెల యిచ్చి దానిని 

గృహీంచి, ఒలగంబు సొచ్చి, రాజునకు ప్రణమిల్లి, ముందు ఆ 

మాతులుంగమును, విముట తాను తెచ్చిన నజరును అర్పించెను. 

ఈపండు నీ శెక్కడి దని రా జడుగంగా కార్చటికునివలనిది యని 
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అధికృతుడు పలికెను. “అహో ! 9ప్పటికిని లక్ష్మీ అనీన 

కటాహీంపడాయెం గదా! యని రాజు మనస్సులో చింతించి, 

మిగుల విషాదము నొంది, ఆఫలమును చేతంగొని యాస్థానము 

చాలించి "లేచెను. కార్చటికుండును ఆవస్తములలో నొకటి 

బజాటులో అము అన్న వానములు తీర్చుకొని రరకవదానిని 

రెండు తుంజెములుగా చింపి తాను ధరించెను. 

మూండవనాండు రాజు నిండోలగంబున ఆ నూ న్ 

మరల పాడించి కార్పటీకునిక ఆమాతులుంగమునే ఇచ్చెను, 

అందటును ఆశ్చర్యపడిరి. కార్చటికుండు వెలువడి ఆ బీజవూర 

మును రాజవిలాసీనికి ఇచ్చాను. జంగమ మైన రాజసమ్హాన తరు 

నల్లియుంబో లె ఆ విలానిని యతనికి అగ ఫలనూచక మయిన 

కుసుమముంబో లె సునరక్షము నొసంగాను. దాని నమ్మి కార్చటి 

కుడు ఆదినను సుఖ ముండెను. ఆమె రాజదర్శనము చేని ఆ 

ఫలమును నజరు సెళ్టను. నీకిది యెక్క_డి దని రా జడుగంగా 

కార్చటికునివలనిది యని యామె చెప్పెను. “ఇప్పటికిని లక్ష్ 

వానిని కటావీ,ంవడాయె. గదా. ఈ పుణ్యహినుండు నా కరుణ 

నిష్ఫలము గా దని యొబుంగండు. ఆవో! ఈ మవోరత్నములు 

నాయొద్దశే మరల మరల వచ్చుచున్న వి! అని తలపోసి యా 

ఫలమును పదిలవజీచి ఆహ్నికకృత్యములకు రాజు లేచెను, 

నాలవనాండు సభలో సామంత సచివాదు లెల్లరు నిండి 

యుండ, వ్రభువు 'కార్చటికుని తన చెంత. గనార్చుండం బెట్టుకొని 
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ఆసూ కని పాడంచి ఆమాతులుంగఫలమునే ఇచ్చెను. అది 

వానిచేతం బడెడు త్వరలో చవేరికి తగిలియు తగులకయే 'నేలవై. 

బడి రెండుగా బద్ద లామెను. మూంత వీడంగానే దానినుండి 

మహన్టము లయిన గొప్ప రత్నములు రాలి సభ నెల్ల దేదీప్య 

మానము శకావించినవి. వానిని చూచి ఎల్లవారును “అహో |! 

వ్రుభు కటాతుము ఇట్లు ఉండంగా మేము పరమార్థ మెటుయగక 

మూండుదినములు పరివరివిధముల శో మలయా లై యుంటిమి[ 

అనిరి. ఆమాట విని రా జనియుః-_'వీనికి నీరి దర్శన మిచ్చునో 

ఈయదో అని ఈయు క్లినేత నేను పరీషీంచితిని. ఈమూండు 
దినములు వీని పావము తీఅకుందినది, ఇప్పుడు తీటినది. కాననే 
్రిహుడు వీనికి లత దర్శన మిచ్చినది” ఇట్లు పలికి స్కభువు 

కార్పటికునికి ఆరత్న ములను గా మములను ఏనుగులను గుట్ట 

ములను బంగారమును ఇచ్చి సామంతుని చేసీ ఎల్ల వారివలన 

పొగడ్త లంది ఆస్టానముసుండి లచెను. కార్చ్పటికుడు కృతాద్ధుం 

డై. బసకు పోయొను. ఇట్లు పాపము తీటీననే గాని ఎంత కష్టపడి 
యయ గ మరి యాం నను ఏమి చేసినను భృత్యులకు స్యోమి వన దము కలుగదు. 

ఈకథను చెప్పి మంత్రి ముఖ్యుడు గోముఖుండు నర 

వాహనదర్తునితో “దేవా, ఈ నీ కార్చటికునికి పావషమీయము 
= అ వి కాలేదు. కావుననే వానిపై నీకు ప్రసాదము కలుగలేదు.’ అని 

వెండియు పలికెను. ఆమాటకు ప్రభువు సరియే యని తన 
దల ఆ ల్ 

శార్చటికనానుననికి తత ణమే గ్రామములు హా _స్యృళ్వ పాను 
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వోట్లు మంచి నస్తాభరణములు ఇచ్చెను. ఇట్లు కార్చటికుండు 

రాజతుల్యు. జాయెను. వ్రభువు కృత జ్ఞ డై చెంతనుండువారు 

సజ్జను లైన, నేవ నిషల మగునా ? 

ర లంబబాహునికథ 

ఈరీతిని నరవాహనదత్తుండు అచట కాలను గడపు 

చుండగా ఒకానొకప్పుడు దావీ.ణాత్యుండు ద్విజకుమూరుండు 

ఆ : అద్య ॥ య డా వ క లా 
ప్కలంబ బావా నను వీరుడు సెవార్థ్మనుం వచ్చి విన్న వించు 

కొనెను; దేనా, నీకీ ర్హి నిని వచ్చి నీపాదముల నా శృయించితిని. 

గజవాజి రథములచే నీవు భూమిలో పోనునప్పుడు నిన్ను నేను 

అడు నను ఎడంాయను, ఆకాశమున బోవు నప్పుడు 

మాత్రము వెంట రాలేను. నీవు విద్యాధ రేంద్రుండవు అగుదు 

వని ప సిద్ధి కాన్రన ఇట్లు విన్న వించితిని. నాకు ఒక దినమునకు 

నూటు సువర్ణ ములు జీత మోానవలయును. అట్టు వలికిన మహో 

తేజునికి ఛ్రాహణునికి ఆ ప్రభువు ఆతని కోరిన శే కొలువును 

ఒసంగెను. ఆసమయములోో గోముఖు. డి ట్లనియె 

వీరవరునిక థం 

దేవా, నేవకులు రాజులకు ఇట్టివారుగా నుందురు. 

అందులకు ఈకథను వినుము. విక్రమ పుర మని గొవ్చవట్రణము 

కలదు. అందు విక్ర మతుంగు డని రా జుండెను. నీతికోవిదునికి 

ఆతనికి తైళ్లర్ణము ఖడ్దమందు( గాని దండమందు. గాదు, సంత 

అల ర రి ర వ్ 3 

తాస_క్టి ధర్మమందుం/ ని శ్రన్భుగ యాదులం గాదు, ఆతడు 
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రా జై యుండంగా రజస్సునకు కులనయము, సాొయకములకు గుణ 

విచ్చుతి, గోస్టములకు అవిచారమును. ఒకనాడు అతనికడకు 

మ-+"ళవచేశీయుయ అందగాడు శూరుడు వీరవరుం డనువేరి 

్రాహణుండు సెవార్థము వచ్చెను. అతనిభారర్థి ధర్శ్మవళ, 

కూతురు విరవతి కుమారుడు సత్త సవరుండు; ఇదే అతని 

యింటి సకలపరికరము. సెవార్థ మె అతనికి వేటు పరికరము 

ఉండెను. వ మనంగా మొలను కర్త, ఒకచేత కరతల, ఒక చేత్త 

డాలు, మంచియద్దముసు. వచే పరికరముగా అతండు వచ్చి, 

ప్రభువును కొలువు వేడి, దినమునకు ఏనూటు దీనారములు జీత 

ర రాజు ఆతని తేజస్సును చూచి తని విశేషమును 

చూతును గాకి అని, ఆతనికి ఆప కారమే జీత మొసంగి “ఇన్ని 

దీనారములసు నరెండుచేతులవాండు ఇత ఏమి చేయునో కను 

వెట్టుం డిని అతనినై చామల నుంచెను. దీరవరుడు నూయు 

దీనారములు భో జనార్గము భార్యచేతి కిచ్చి, నూటికి వస్త్ర 

మాల్యాదులను కొని నూలు దీనారములను స్నా నానంతరము 

హరిహరాదుల పూజకు వ్యయిం చెను. మిగత రెండువందలును 

బ్రాహణు లకును దీనులకును దానములు చేసెను. ఇ ట్లతండు 

అనుదినమును ఆ ఇెదు వందలను వినియోగించు చుండెను. 

మథ్యాహ్నము వణకు అరదినము రాజదాగ్గరముక డ నిలిచి 

యుండును. ఆహ్ని కాదికము ముగించుకొని వచ్చి మరల అచ 

టనే RY యంతయు నుండును. అతని యా దినచర్యను 



వీరవరునికథ, 999 

నిత్యము చారులు తెలియ చేయుచుండిరి. వీరవరుండును ఆరిీతిని 

స్నానాది సముయముల( దక్క దివానిశము రాజ దాషరమందు 

ఆయుధ పాణ యై నిలిచి యుండెను. 

ఇ ట్లుండంగా వీరవరుని జయింవం గోరియుంబో లె శూర 

వ,తౌవమును సహింపక గర్భి తో గ్ర మయి ఘనాగమము నచ్చెను 

మేఘము ఘోరముగా ఛారాళ రావళులను వర్షించుచుండంగా 

వీరవరుండు నీంహదాషరమున _స్థంభమో యన కదల కుండెను. 

విక్రముతుంగుండు ఆతనిని సపలుమాటు మేడనుండి చూచి రాత్రి 

అతనివృ_త్తమును తెలియం గోరి మేడ యెక్కె_ను. “ఎవరు 

సింహద్య్యారములో? అని రాజు శేక చేసెను, “నేను ఉన్నాను. 
అని వీరవరుండు ఉత్తరము చెప్పెను. “ఆహా! ఇతడు మహా 

సత్తు ఏడు, గొవ ప్పస్థతికి తగినవాడు, ఇట్లు వరి ర్లి ంచుచున్న ను 

సింహదాగ్గరమును పకా అని రాజు తలపోయు 

చుండగా రాల మున ఒక స్రీయేడ్చు వినబడెను, “నారా ఫ్ర 

ములో దుఃఖతులు లేరు. ఈమె యెవరు? ఎందులకు ఏడ్చు 

చున్నది? అని యాలోచించి రాజు వీరవరుని *వీరవర్కా ఎవ 

తెయూ ఒక స్త్రి దూరమున ఏడ్చుచున్నది విను. ఆమె ఎవరో, 

ఆమెకు ఏమి కష్ట వమా విచారింపుము.’ అని యాజ్ఞావిం చెను. 

అతడు సరియే యని క్తి కట్టుకొని కరతలను జళిపించుచు 

బయలు వెడలెను. మేఘము మెజపులతోడ రోదోరం ధ్రము 

ఫూడునట్టుగా వర్షించుచున్నను అతండు వెడలుట గని, రాజు 

$9 
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శౌతుకముతోను కరుణతోను మేడ దిగి అతనికి కెలియనీక 

వంట. బోవు చుండెను. వీఠనరుండు ఏడ్పును వెంబడించుచు 

టోరివెలువల ఒక సరస్సునొద్దకు పోయి, అచట “హా నాథా! 

వో కృపాళూ! చూరుండా! నీవు వదలిన నేనెట్లు బ్రదుకుదును!? 
అని ఆసరస్పునడుమ వడ్చుచున్న స్త్రీని చూచి “అమ్మా, నీ వెవ 

తెను? నీనాథుం డెవడు? ఆతనింగూర్చి యేల విలపించెదవు* 

అని యడిగాను. 

ఆవనిత యిట్లు వక్కా_ణించనుః పు త్వా, వీరవరా, 

నన్ను భూదేవతను గా నెటుంగుము. అట్టి నాకు ఛారి కుం 

డయిన యీ నిక్రమతుంగుఃడు ఇప్పుడు నాథుడు. నేటికి 

మూడవనాడు ఇతనిక్ మృత్యువు కలుగును. ఇట్టివతి నాకు 

మరల ఎచట కలుగును కుమారుడా? కావున అతనిశకై విలపించు 

చున్నాను. సుప్ర భు డను దెవకుమారు(డు స్వర్ణమందు ఉండి 

పూర్వము ఎట్టుమూచెనో అశ్లే నేనును దివ్యదృష్టి చేత భవి 

ప్యుత్తును మూడ లను. 

సుప్రభుంయ తనవుణ్యము కయించుటయు తనకు ఏడవ 
నాండు స్వర్దమునుండి భే ంశేంబును పందికడుప్రనం బుట్టువును 

దివ్యదృష్టి చేత నెజింగి సూకరీ గర్భ వాస కేశమును తలంచి 
తలంచి ఆ దివ్యభోగములు పోనునే యని దుఃఖంపసాగెను. 

“వో! స్వరమా |! వో ! అచ్చరలారా ! వో! నందనవన లతా 

గృహంబులారా ! పందికడుపులో ఎట్టు నివసింతును ? పిమ్మట 
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బురదలో నెట్టుందును!' ఈవిలాపములు విని ఇంద్రుడు వచ్చి 

వానిని మఃఖహాతు వడిగాను. అతడును చెన్పెను. అంతట 

నిం ద్రుండు “అందులకు ఉపాయమున్న ది వినుము. “ఓం నమః 

శివాయి యని జపించుచు ఈశ్వరుని శరణు చొరుము. ఆతని 

శరణు. జొత్తువేని నీ పాపమును పో నడంచి సుణ్యము పాందు 

దును. దానిచే పందికడుపునం బుట్టను. స్వగ్దమునుండి పడిపోవు.” 

అని యువదేశంచెను. అంత సు వ్రభుండు వల్లె యని “ఓం నమః 

శివాయి యనుచు శంభుని శరణుంజొ చ్చెను. తన్మయుం డై 

ఆబుదినములకు అతడు శివ వ్ర సాదముచోత సూకరగర్భమును 

తవ్పించుకొనుటయే గాక్క స్వక్షమునుం గూడ దాంటి పైకి 
పోయెను. ఏడవనా(డు వానిని స్ఫర్షమునం గానక యిం ద్రుండు 

పైలోకనునకు పోయె నని యెజ్ంగెను. సు వ్ర భుండు -ఈరీతిని 

తనకు రాంబోవ్రనమంగళమును కనినయ శ్లే నేనును రాజునకు 

రా నున్న మృత్యువును ఎణీంగి దుఃఖంచుచున్నా సు. 

భూదేవి యిట్లు పలుకలూ వీరవరుండు “అమ్మా ఇం ద్ర 

వచనమున సుప్రభునికి ఉపాయము కలిగినట్లు రాజునకును 

రమోపాయము ఉన్నం జెప్పుము” అని యడిగాను. ఒకటియే 
ఉపాయ మున్నది, "అది నీకే స్వాధీనము. అని పృథివి పలికెను. 

“అ ట్లయిన త్వరగా చెప్పుము ణః నాప్రాణముల చేత, గాని 

నా భార్యావుత్రుల ప్రాణముల చేతను గాని రాజు బ్రదుకు నేని 

నాజన్మము సఫల మగును ' అని వీరవరుండు చెప్పెను. అంత 
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భూదేవి “ఓరీ రాచనగరి చెంత చండికాదేవి యున్నది గదా, 

ఆమెకు తత్ధ ణము నీవుత్రు ని బలి యిత్తువెని రాజు బ్రతుకును. 

వేచే ఉపాయము లేదు. అనెను. వీరవరుండు “అమ్మా, ఇప్పుడే 

అట్లుచేనెదను” అనెను. “నీనలె స్వామిహితము చేయువాడు 

నుటి యెవండు ? పో నీకు మేలు కలుగును గాక.’ అని పలికి 

భూదేవి యంతర్జితురా లాయెను. చెంత నున్న రాజు సర్వ 

మును విను చుండెను పిమ్మట వి ర్త మతుంగు(డు వంట ప ప్రచ్చన్న 

ముగా వచ్చుచుండగా, న్్. ఆ నిశీథమందు వంటికిపోయి 

భారన్టను ధర్మవతిని నిద్ర, లేపి భూచేవిమాటంబట్ట రాజుశ్తై 

తనపుత్తుని చండికి బలి వేయవలయు నని ఆమెతో చెప్పెను. 
ఆమెయు 'స్వామిహితము అవళ్యకము; కావున పుత్రుని లేపి 

చెప్పుము” అనెను. అంతట బాలుని లేసీ వానితో వీరవరుండు 

“రాజుళొణకు భూదేని మాట వ్ర 'కారము నిన్ను బలివేయ వలని 

యున్నది” అని చెప్పెను. ఆ మాట విని యన్వర్థనాముండు ఆ 

పాణము వ్రభు కార్య 
ఈ, 

మునకు ఉవయోగవడు'నేని వుణ్యవంతు(డను కానా! నేను ఎవరి 

బాలుడు స త్ర _ర్ల వరుడు “నాయనా, నా 

యన్న ముభుజించితినో, ఆబుణము తీర్చుకొనవలయును. కావున 

నన్ను. గొనిపోయి ఆయనకొజకు చండీభేవికి బలి యిమ్హు. | 

అనెను. అందులకు వీరవరుండు నీవు సత్యముగా నా కుమారు 

డవే” అని సంతోషముతో. పలికెను, ఇద యెల్ల బయటనుండి 

విని విక్రమతుంగుండు * ఆవో | వీ నెల్ల సమానసత్తు (లు! అని 
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యాశ్చర్యపడెను. అంతట విరవరుంు పుత్రుని సత్త్వవరుని 
హాం BRIE 9 

బుజమువై6 గొని బయలు వెడలెను. భార్య ధర్మవతియు 

కొవూరితను వీరవతిని గొని అతనివెంటనే పోయెను. 

విక్రమతుంగ వువోరాజు వారి వెంటనే సృచ్చన్ను( డై 

చండి కాగ్భహామునకు పోయెను. అచట తం డ్రి బుజమునుండి 

దిగి స్పత్త్వవరుండు. దేవిని నమస్కరించి యిట్లు విన్న వించెను. 

“దేవీ నాశిరమును బలి గొనుము. మాాప్రభువు విక మతుంగ 

మవో రాజు శాశ్గతముగా వృథివిని ఏలు చుండును గాక” 

ఆమాటకు తండ్రి సంతోషించి కత్తి దూని కుషారునిశిరమును 
ఖండించి “రాజునకు వ్రాయము కలుగుం గాకీ అని పలుకుచు 

చండికా దేవికి అర్పించెను. స్వామి భ కులకు పుత్రు నియందు( 

గాని తమయందు గాని స్పృహ యుండదు గదా. “బలి! వీర 

వరా! నీవు కొమారున్ని ప్రాణము నిచ్చి స్వామి ప్రాణమును కాపా 

డితివి!” అని ఆకాశ వాణి పలికెను. రాజు అత్యాళ్చర్య మగ్నుం 

డై అది యెల్ల చూచుచు వినుచు ఉండంగా, వీరవతి యను కన్య 

అన్న తలను ఎత్తి కౌంగిలించుకొని ముద్దు పెట్టుకొని “పా! 

అన్నా! అని యేడ్చి గుంజెవగిలి చచ్చిపోయెను. కొమరితయు 

గతించుట కూచి" వీరవరునిభార్య ధర్మవతి కేలు మోడ్చి వీర 

వరునితో ని ట్లనియె. “రాజునకు మేలు ఛచేనీతివి, కనుక, ఇశ 

నాకు నెల విమ్లు. నేను ఈ యిరువురు పిల్ల లతోను అనల 

వ్ర "వశము చేనెదను. ఏమియు నెబుంగని యిట్టిపనీకూన కూడ 
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అన్న శె నగచి పాములు విడిచినది. ఇద్దజణుైు విల లును 
యా as దె న 

పోయినవిీమట నాకు ఇంక నేమి బ్రదుకు! ప్రిట్టు నిశ్సయముతో 

ఆమె పలుకగా విరవరుండు “అ శ్లే చేయుము, ఏమి చెప్పుదును! 

నుతశోకముయ మయిన సంసారములో నీ శేమి సుఖము కలదు? 

కనుక నీకు చిత 'వేర్చెదను. కొంచెము ఓర్ప్చుకొనుము ' అని 

పనికి చండికాలయ నిర్మంణార్థము ఆచట వేయబడి యున్న 

కొయ్యలతో చిత చేసి దీపముతో దానిని తీగులం బెళ్టైన్లు, 
అంత ధర్శవత అతని పాదములకు ప్రణమిల్లి “ఆర్యవుత్తా, నీవే 

శ లా (= 
నాకు జన్యాంతరమందును పతివి గావలయును. రాజునకు మేలు 

కలుగునుగాక.’ అని పలికి పతివ్రత" *చితముగా జాగలాజటాల 

మయిన యా యగ్నిలో చలనిమడుగునం బోలె వ వేశించెను, 
య ర 

అ ఉష టో ళ్ అదియును ప్రచ్చన్ను డై చూచి ని కృమతుంగు(డు వీరి బుణ 

మును నేను ఎట్లు తిర్చుళకోం గలను? అని ఏమియు తోంవక 

ఆలోచించు చుండెను, 

అంతట ధీరుడు విరవరుండు ట్లు తలపసోనెను. “స్వామి 

కార్యము నెబివేటీనది. దివ్యవాణి కూడ నినంబడినది. భరణీ 

యము వ్రీయను నయిన సకల కుటుంబమును వ్యయము చని 

రాజాన్న మునకు బుణము తీర్చుకొంటిని. ఒంటిగాఃడ నై తన 

పొట్ట పోసికొనుట ఏమి బ్రదుకు ? కనుక నన్ను బలి వేసికొని 

ఈయంబికను ఏల ఆరాధింపరాదు!' ఇట్లు వీరవరుడు సత్త | 
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నిష్టుండు సంకల్పవూర్షకముగా ఆదేవిని ముందుగా సో త్రము 

ఆ) 9 
గణ శ్ర కలా! 

మౌహౌాశ సరి వృణతాభ యదాయినీ సంసారపంకమగ్ను ని 

శరణాగతుని నన్ను లేవ నెత్తుము. నీవు భూతముల స్రాణశ_క్వి* 

నీవలన ఈజగత్తు చేష్టించుచున్నది. నీవు సృష్టికి పూర్వము 

నందు స్వయంభూూత వయి ఉచ్చం డాకాండ బాలమార్తాండ 

కోటివం క్రివోయన తేటిమూడరాని తేజస్సుతో 'వలుంగుచు 

లోకములను వెలుం గొందించుచు, ఖడ్ల ఖేట కోదండ శర కూ 

లాది ఛారి యయిన భుజచ క్ష వాళముతో' శంభునికి అగవడి, 

ఆయననలన నిట్లు స్తుతులం బడనీతివి. “చండీ చాముండా 

మంగలా త్రివురా జయా నీకు నమస్కారము. అద్వితీయా 

అఖండా శివా దుర్తా నారాయణీ సరస్వతీ భద్రకాళి మవో 

౨ న్ ళో అస - రె cp లా 

లక్షీ నర రురువిదారిణి, నీవు మవో రాజ్ఞి వి గాయ లవి రవ 

తివి వింధ్యావానీనివి ఉమవు కాత్యాయనివి కై లాసవానినివి. 

ఇత్యాది నామములతో లెన్రుడు స్తుతీంచుచుండంగా విని 

స్కందుండు వసిస్టుండు ట్ర ప్టోదులును నిన్ను స్తుతెంచిరి. అమ 

రులు బుషులు నరులును నిన్ను స్తుతించి కోరికలకు ఎక్కువ 

గా సిద్ధి వాందుచున్నారు. ఓ వరదా, నావ కరుణంపుము, 

మచ్చరీరోవవోర వూజను ర ఫాంపుము, నా రాజునకు మేలు 

కలుగును గాక, 
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అట్టు పలికి వీరవరుంయు తన తలను ఖండింవ నుంకించు 

చుండంగా ఆకాశవాణి వలిశెను:. “ఫు కా సాహసము 

చేయకుము. _ నీసత్స్వమునకే నేను సంతసించితిని. నీ కిష్ట 

మైన వరము కోరును ” దేసీ తుష్టురాల వేని విక్రమతుంగుండు 

అంక నూణు సంవత్సరములు బ్రదుకును గాక. నా భార్యయు 

శిశువులును బ్రదుకుదురు గాక.” అని వీరవరుడు. వేండెను. 

“అళ్లే అగునుగాక * అని మరల వాణి వినబడెను. ఆ మున 

రును తత్థణమే అతత దేవ ఖై బది! లేచిరి. వీరపరుండు 

. సంతోషించి వారిని ల్లు నేర్చి తాసు మరల పోయి రాజద్యా 

రమున నిలిచెను. 

విక్రమతుంగుండు అది యెల్ల మూచి సంతోషపడి ఆశ 

ర్యపడి శ చృన్ను డు గానే తన మేడమోందికి పోయి *నీంహ 
ల 

ద్యారములో ఎవరు? అని పలికెను. విని వీరవరుండు క్రింది 

నుండి నేను, ఇ్రక్క_డ నున్నాను. ఆ స్త్రీని చూడం బోయితిని, 

ఆమె ఎవరో దేవత, నేను చూడలానే, ఆమె అంత ర్థానము 

పొందినది.” అని చెప్పెను. సర్వ వృత్తాంతమును ప్రృత్యతముగా 

మూాచిన రాజు ఆ మాట విని విచారించెనుః; “అహో! ఇత. 

'జెవండో మవాప్రరుషు:డు. ఇట్టి స్లాఘ్యకృత్యము చేనీయు 

చెప్పుకొను. గంఫరుడు విశాలుండు మహాసత్తు (శు నయ్యు 

సమ్ముద్రుండు మవా వాతస్పర్శకును కదలని యూవీరునికి సాటి 

గాడు. వరోతముగా రాత్రియందు వు త్త్రదారవ్యయముచే 
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న్నా ప్రాణమును కాపాొడీనయితనికి ఏమి వ్ర త్యువకారము నేను 

చేయగలను [!* ఈరీతీగా తలపోనీ రాజు మేడదిగి లోపలికి 

పోయి ఆశ్చర్యమగ్నుం డయి రా ర్రాని గడి తెల్లవాజంగా స 

ఆస్థానమందు అందణబ్హె దుటను en రాతి త్రీ చరితాద్భుత ' 

న అతః డుండంగానే వ క్కా_ణం చెను. న వీరవరుని 

పాగడుచుండంగాా రాజు అతనికి సప్రతునికి పట్లముగట్లి, 
: ౬ రు రు 

వెక్కు_ దేశములు గుజుములు రత్నములు వనుణగులు వదికోట 
లవి ౧౧ 

సువర్ల ములు అటువదియింతల జితమును అ చ్చెను. తత్ధ ణమె 

విరవరుడు సకుటుంబముగా _ ఉద్భితాతవత్రుం డై రాజ 

తుల్యు. జ కృతార్లు డాయెను. 
ng యి 

ఇట్లు కథ చెప్పి ముగించుచు గోముఖమం త్ర, నరవా 

హనదత్తునితో* మరల ని ట్లనియెః “దేనా, ఇట్లు స్వామికొజకు 

దేహోవేశు వదలినవా రయి రెండు లోకములను తమ స త్త స 

మహిమచే జయించునట్టి యెకవీరు లగు భ తులు రాజులకు 

ఎక్క_డనో ఫుణ్యవి ఇవముచే దొరకుదురు. స్వాకృతియు మహో 
సత్తుషుడును అయిన యీ కొ తృవాండు నీసేవకుండు ్రాహణ 

వీరుండు వ్రలంబబాహువు కూడ అట్టివాడు గానె అగవడు 

చున్నాండు.” _--వమతిముంతు డైన యామం త్రి వలన ఈకథ విని 

మహూోదారుండు రాజపుత్ర (డు మిగుల సంతోషించెను. 



5 -వ తరంగము. 

(శాన 

పృలంబబావువుకథ. 

-ఈరితిని తం డ్రియింట గోముఖాదిమం త్రు,ల చే నవ్య 

మాను డై అత్యంతాను రక్ష యయిన యలంకారవతీ దేవితో 

విహరించుచు ఉండి, నరవాహనదత్తుండు, ఒకనాడు, ప్రలంబ 

బాహువు ముందు నడువ, గోముఖసమేతుండై రథ మెక్కి అను 

చరులతోంగాడి వనమునకు వేంటకుం బోయెను. రథాళ్యములు 

ఎంత వేగముగా పరు గెత్తినను ప్రృలంబబాహువు వానిని అతి 

శకృమించి ముందే పోవుచుండెను. రాజు సీింహవ్యాఘాదులను 

రథమునం దుండి యే బాణములతోం గవాల్చుచుండెను శృలంబ 

బావను పాదచారిగానే వానిని కత్తితో సంహరించెను. 

“ఏమి ల్రతని శౌర్యము! ఏమి యితని విక్క_బలము! అని నర 

వాహానదత్తుండు. ఆవిప్రవీరుని చూచి చూచి ఆకశ్చర న్థివడెను. 

వేట ముగించి బడలి సారథి గోముఖ సమేతుం డై వ్రభువు 

రథ మెక్కి, మపహావీరుం డయిన ప్కలంబబావాుంవ్రు అగ్రాసరుండు గా 

దస్పిచే జలము వెదకుచు మజీయొక మవోవనము చవొచ్చెను. 

అచట వికసించిన బంగారుకవులములతో నిండిన యొక మవో 

సరస్సును బవాురవిబింబ మయిభూగత నుయిన యాకసమో 

యన నొప్పుచుండంగా చూచి అందు నీరాడి జలము త్రాగి 
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అనుచరులును స్నా తవీతు లయిన పిమ్మట, ఆసరస్సులో్ నొక 

చోట దూరమున నలువురు పురుషులను చూచెను. 

శ్రీహరి నలువ్ర రచ్చరల నిచ్చుట. 

దిన్యాకృతులు చివ్యువస్టులు దివ్యాభరణ భూషితులు 

నయిన యాషపురుషులు సరస్సునుండి బంగారుతామరలను కోసి 

కొను చుండిరి. నరవాహనదత్తుండు కౌతుకముచే వారిని దణీసీ, 
వారు నీ వెవర వని యడుగగా తనపరును వంశమును 

చెప్పెను. వారును అతనినర్శనముచే సంతనిల్లి అతం డడుగంగా 

ఇ ట్లనిరి? “ మహాసముద్రమునకు నడుమ నారిశేళద్విప మని 

యొక దీ(పను కలదు ; అందు నాలుగు పర్వతములు దివ్య 

భూములు మైనాకము వృషభము చక్రము బలాకము అను 

నవి కలవు. అందు మేము నలువ్రరము నివనీంతుము. మాలో 

ఒకండు రూపనిద్ధి యనువా(డు నానారూపములు దాల్చును. 

ఒకడు వ్రమాణన్య్థి గొప వ్పప, మాణము లను చిన్న ప్ర, ప మాణము 

లను చూచును. జ్ఞానసిద్ధి మూూ:డవ వాడు లే కౌల్యజ్ఞానము 

కలవాండు. నాలనవా(డు దేవనీద్ది సకలదైవత నిద్దికలవా(డు. 

మేము ఈ బంగారుకమలములను చేకొని శ్వేతద్వీపములో శ్రీ, 

పతిని పూజించుటకు పోవ్రచున్నాము. మేము అందజము శ్రీవతి 
భకులము కదా. ఆయన ప్రసాదనుచేతనే గదా మాకు ఆ 
వర్వత ముల యందు ఆధివత్యము సిద్ధులు సంవదలును కలిగి యు 

న్నవి. నీవును రము, శ్వేతద్వీషములో హరిని చూవెదము. నీకు 
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ఇష్ట మేని ఆకాశమార్లమునం గొని పోయెదము. ' ఇట్లు ఆదేన 

పుత్రులు పలుకగా వళ్లె యని నరవాహనదత్తుండు సులభ జల 

ఫలాదిక మయిన యా సర _స్థీరమందు గోముఖాదులను నిలిపి, 

దవనిద్ధియొడిలో కూర్చుండి ఆకాశ మార్లమున( బోయి, దూర 

ముననుండియే దిగను. ప్రక్కను జలధికన్యయు పొదాంత మందు 

భూ బేవియుం గొలుచుచుండంగా సవిగృ హములయిన శంఖ చక్ర 

గదా పద్మములు సెవించుచుండలా, నారదాది మహక్షలును 

గంధర్వులును స్తుతులు పాడుచుండంగా, సిద్ద విద్యాధరులు 

తెలచుచుండయా, గరుడుండు ఎదుట కూర్చుండంగా, శేషశాయి 

మై వెలుంగొందుచున్న శ్రీమహావిష్ణువును ఆనలువురు బెవ 

పుత్రు లతో దర్శించెను. సాధుసమాగమము ఎవరికి అభ్యుదయ 

మును ఈయదు! దెవపుత్రు లు హరిని అర్భించిరి, కశర్ణి పాదులు 

స్తుతించిరి. నరవాహన దత్తుండును శేలు మోడ్చి హరిని ఇట్లు 
పాగడెను. 

“ఎనో లత్ము కల్పల తాలింగిత దేహ మయిన భక్తకల్చ 

మహీరుహమా అభీషప్టదాయీ నీకు నమస్కారము. సన్హానస 

వానీ దివ్యహంసా సతళతొ 'దితనాదా వరాకాళవివారి సమస్కా_ 

రము. సర్వాతిళశాయీ స ర్వాంత ర్యామిీా త్రగుణాతితరూపా 

పూర్ణ పొడ్డుణ్యమూ_ర్సి నీకు నమస్కారము. స్వాథ్యా యోద్యు 

నృ ృదుధ్వని మై ఉద్భూత బవహాుఎచరణుం డయ్యును బహ నీ 

నాధికములములో షట్బరణాయమానుండు గా నున్నాండు. నీకు 
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న్ గ్ర భూమి పాదములని ఆకాశము శిర మని దిక్కులు శొాతములని 
అ తక < అద్య ప సూర్యచంద్రులు నేత్రము లని బ్రవ్యోండము జఠర మని నీవు 

అనిక్యచనీయుండ వని పెద్దలు వర్షింతురు. బేవా, ఛామనిధి 

వైన నీవలననుండి యీ భూతే గ్రామము మండుచున్న యగ్ని 

నుండి స్ఫులింగ సంఘాతమువో లె పుట్టు చున్న ది. సాయంకాల 

మున పకీసంఘము వాసవృతుమునుంబోలె ఈ భూతసంఘా 

తను పళయకశకాలమందు మరల నిన్నే చొచ్చుచున్నది. నీవే 
అజ 

ఉల్లనీతుండ వై నీయంశములనే ఈ లో కళ్వరులనుగా ఆనంత 

వేలాతుభిత మయిన సముద్రము తరంగములనుబో లె సృజించు 

చున్నాను. నీవు విశ్వరూపష్రుడ వయ్యును అరూవుండవు, విళ్వ 

కర్త వయ్య్యును ఆకర్శవు; విశ్వా థారుండ వయ్యుసు అనాథా 

రుండవు, నీతేత్త (మును ఎవండు ఎటు నేర్చును? నీకటాత 
ముచే దేవతలు ఆ యా సంపదలను పొందిరి. నన్నును కరుణా 
అగ క్ yf ’ పూర్ణ కటా తముతొో చూడుము. 

అధ as ర్ అభ ల ఇట్లు పొగడుచున్న సర వాహానదత్తుని (శ్రిహరి ప్రసాద 

పూర్త కటాత.మునం జూచి నారదునితో *మవోమునీ, మున్ను 
లం 

పాల సము దమునుండి వుట్లిన యే నా కలీ! యచ్చర లను నేను 
©) ల 

ఇంద్రుని యొద్ద ఇల్లడ యుంచితినో వారిని అతని యొద్దనుండి 

నామాటవలన అతని రథములోనే ఎక్కించి త్వరితముగా 

వచటికి కొని లెమ్ము." అనియె. అంతట నారదుండు వల్లె యని 

పోయి ఆయచ్చరలను ఇంద్ర రథమున మాతలి సమేతుడై 
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కొని లేచ్చెనుు. ఆయన అచ్చరలను తెచ్చి వణమిల్లంగా 
wy) ౧ 

భగవంతుండు నర వాహనదత్తునిత్ ' “ నగ వాహనదత్తా, వీరిని 

భవిష్యుద్విద్యా ధరచక్రవర్తి వైన నీకు ఇచ్చితిని. నీవు వీరికి 

తగినభ రృవు, వీరును నీకు తగినభార్యలు, నిన్ను మదనునియన 

తారనుగా శివుడు సృజించెను గదా ' అని యాన తిచ్చెను. 

ఆ (వనాదమునకు వష. డ వత్సరాజతనూజుండు సృణమిల్లం 

గా శ్రీహరి నూతలితో నీవు -ఈనర వాహనదత్తుని అచ్చరలతో 

కాడ అతని కష్ట మయిన మార్లమున అతనినగరమునకు ఈ 

రథములో కొనివావము అని ఆజ్ఞాపిం చను. అంత నరవాహన 

దత్తుడు అప్పరస్సమేతు. డై సర్వజగ దృతుకుం డైన శ్రీహరికి 
పృణమిల్లి మాతలిసారథిక మైన యారథమును ఆ దేవవుత్తు 

లతోం గూడ నెక్కి. వారు విలువంగా ఆనారి కేళదీ(షమునకు 

అచట రానంది ప్రభ లకు లయిన యా దివ్యుపురుషులు 

నలువురు తన్ను అరచుచుండంగా ఇంద్ర సారథిత గాడ 

మైనాకవృపభాదులగు నా నాలుగు పర్యతములయందు అచ్చ 

రలం గూడి మధుమాసాగమ సంవుల్ల నానా తరువల్లరు లయిన 

యా యుద్యాన వనరాజులయందు కౌతుకముతో ర డించెను. 

“చూడుము ఈతరుమంజరులు వచ్చుచున్న కాంతుని వసంతుని 

విపుల పుప్ప విలోచనములతో చూచుచున్న వి! వందు, తమ 

పుట్టనింట సూర్యకర తాపజ మయిన సంతాపము కలుగకుండును 
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గాక యనియుం బోలె కమలములు సరస్సును కప్పి వై చినవి 

చూడుము! ఇచట తుమెదలు ఉజ్జ్వల మయిన కర్లి కారమును 

దీనీ విసౌరభ మని, నీచుం డయిన (శృమంతుని సాధువులు 

వోలె వదలు చున్నవి, చూడుము! ఇట కిన్న రగీతములచేతను 

కోకిలకూజితములచేతను ఆభిరుతములచేతను బుతు రాజునకు 

సంగీతము వర్ధిల్లుచున్న ది, చూడుము! * ఇత్యాది వాక్యములు 

పలుకుచు ఆదేవపుత్రు లు నర వాహనదత్తునికి తమ యుప 

వనానళని మాప్రచుండిరి. వారి నగరములయందు నరవాహాన 

దత్తుడు వసంతోత్స వోద్దామ వనృత్య గ చన్చరులను 

చూచుచు | డించుచుండెను. అచట చదేవోచితభోగములను 

అచ్చరలతో ఆనుభవించుచుండెను. సుకృతి యెచటికి పోనునో 

ఆచట సమృద్ధము లయిన భోగములు ముందుగానే పోయి 

యుండును గదా. ఇట్లు మూండునాలుగు దినము లుండి నర 

వాహనదత్తుండు ఆమిత్రులతో నేను నాయనను చూచుటకు 
మానగరమునకు పోయెదను. మారును అచటికి నాతో వచ్చి 

నన్ను కృతార్లుని చేయుడు.’ అని కోరెను. వా రనిరిః_ 

“ ఆనగరముయొక్క_ సారమ వయిన నిన్ను మాచితిమి ఇంక 

నేమి? నీకు విద్యలు లభించినపివ్వట మమ్ము స్మరింపుము. 

అట్లు పలికి వారు సాగ నంపంగా నరవావానదత్తుండు 

ఆ యింద్రరథ "మక్కి మాతలితో “నామిత్రులు గోముఖాదులు 

ఏ దివ్యసర_్రీరమున నున్నారో ఆడారిని నానగరికి రథమును 
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తోలుము.” అన్ని అతడును సరియే యనంగా, అచ్చరలతో 
రథ మెక్కి. గోముఖాదు లున్న చోటికి. బోయి, వారిని మాచి 

వారితో “మీరు మోమార్లమున త్వరితముగా ఇంటికి రండి, 

అచట ఆంతయు చెప్పెదను.” అని వలిక్కి తాను ఆకాశముస 

బోయి స్వనగరము వేని మాతలిని సత్కరించి ఏడ్కొాలిపి, 

ఆయచ్చర లతో తన నగరు చచ్చెను, అచ్చర లను ఆంత; 

పురమున నిలిపి తాను పోయి తం డ్రి పాదములకును తల్లీకి వాసన 

దత్తకును, తల్లికి పద్ధావతికిని పృణమిల్లైను. వారు తనివి తీటిక 

చూచుచు సంతోషించిరి. ఇంతలో రథారూఢుం డై ససారథి 
యె గోముఖుండు వ్రలంబబావానవుతోం గాడ వచ్చెను. అంతట 

తండ్రి యడుగగా నరవాహనదత్తుండు మంత్రి వరము నెదుట 

తేన యద్భుత వృత్తాంతమును వక్కా.ణించెను, “-ఈశళ్వరుండు 

ఏ పుణ్యాత్మునికి అనుగ హము వేదులనోరునో జాసి! కల్యాణ 

మిత్ర సంయోగమును ఇచ్చును” అని యందటును వలుకు 

చుండగా రాజు సంతోషించి కుమారునినై హర్యునుగృహము 

కలిగినందులకు మహోత్సవము శెనెను. గోముఖుండు 

తెచ్చి తనకును తన భార స్ట్లకును పాద పృణామము చేయించిన 

యా యచ్చరకోడండ్రను హరిప్ర సాదలబ్ధలను మాచి రాజు 

సంతోషించి దేవరతి చేవరూప బేవమాల దేవప్రియ యని 

వారి నానుములు చేటికలవలన నెజీగాను. ఆకౌళాంబినగరి 

“నే నెక్కడ, నాయందు అప్సరస లెక్కడ? నర వాహన 



రుద్ర, నెట్టిక థం 945 

దత్తుడు నన్ను భూలోకములో అమరావతినిగా చేసినాడు ! * 
అనుసంతేసమునం బోలె నీందూరము చల్లుచు ర క్షహతాకల 

నాడించుచు నొప్పారుచుంజెను. పిమ్మట నరవాహానదత్తుండు 

తనకై ఎదురు సూచుచుండిన తన భార్యలను సం భావించెను. 

వారు ఆ నాలుగు దినములను నాలుగు సంవత్సరములుగా 

గడపిన తమ విరహవేదలను వర్ణించి అతనిని సంతోష.వెట్టిరి 

గోముఖుండు వనవాసములో రాళ ములను కాపాడుచుండిన 

శ లంబబాహువుయొక్క_ సింవోది వధ శే "ర్యమును వరి వరి ంచెను, 

ఇట్లు శోత్రవేయము లగు సల్లావములను వినుచు నయనామృత 

మగు కాంతల దాపమును మూాచుచు, ఇబాటుకొరుం డయి 

సచివస మేతుండై మధుపానము సేయుచు, నరవాహనదత్తుండు 

ఆకెలమును సుఖముగా గడప్రు చుండెను. 

రుద్ర సె ట్ కథం 

ఒకనాడు అతండు వయస్య సమేతుః డై అలంకార 

వతి వానగృహస్ట్థుం డై వెలుపల వాద్యీముల మోతను విని 

“ఏల అచట ఆకస్మికముగా తూర్యములు మో/0ంగు చున్న విశ 

అని తన నేనాపతిని హరిశిఖుని సాచ్చరించెను. అతండును త 

శణమే పోయి లెలిసికొని వచ్చి యిట్లు విన్నవించెనుః దేవా 

తతో రుద్దు దు6 డని వరకు డున్నాడు. అత(శు ఇట 

నుండి హత. వై నువర్ష ద్వీపమునకు పోయి యుండెను. 

60 
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అతండు సంపాదించి తెచ్చుకొన్న ధన మెల్ల దారిలో ఓడ పగిలి 

నందున మునిగి పోయా, 'తొనుమా త్రీ ము బ దికి వచ్చి ఇట చేరి 

ఆటు దినము లాయొను. ఇచట ఇంతలో అతనికి తన తోంటలో 
దైవవళమున మహానిధి యుకటి దొరశెను. అతని దాయాదుల 

వలన ఆవృత్రాంతము వత్స రాజునకు తెలియంగా ఆవ రకుడు 

ui 5 ప | య 6 స్వయముగా వచ్చి ప్రభువుతో ఇట్లు చెప్పుకొన్నాండు. దేవా, 

నాకు రత్న రాశి సమేతము లయిన నాలుగు సువర్ణ కోటులు 

దొరకినవి. వలినవారి యాజ్ఞ యేని వానిని తెచ్చి సమర్చిం చెదను.. 

“నీ సొ_త్తంతయు జలాశయుండు హరించు నన్న కనిక రమునం 

బోలె బ్రహ నీ కిచ్చిన యీధనమును అజడాళయుండు వడం 

హరించును? వామ్ము. నీ భూమిలో నీకు దొరకిన ధనమును 

య థేచ్చముగా నీవె అనుభవింపుము' అని వత్సరాజు ఆన 

తీయలా అతండు ల నిల డై 'రాజూవపాదముల వ్రాలి 

తూర్యుములు మోగించుచు అనుచర సమేతముగా ఇంటికి 

పోవుచున్నాండు” ఇట్లు హరిశిఖఘుండు వలుకంగా నరవాహాన 

దత్తుండు తండ్రి థారికతను పాగడుచు తనమంత్రు లతో ని 

ట్లనియెః “విధి ధనములను హరించు నేని మరల వెంటనే ఇయ్య 
| వ య నేల? చిత్రము! విధి మనుష్యుల యుచ్బాయ పాతములచే 

శ్రీ డించుచుండును ! * గోముఖుండు పలిశెనుఃవిధి విలాసము 

ఇట్టిదేే ఇందులకు సముద్రశూరుని కథను వినుము. 
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సమ్ముదశూరుని కథ, 

పూర్ణము హర్శపుర మని ఒక నగర ముండెను. దానిని 

హర్షవర్శ యసు సృభువు ధర్మముగా పరిపాలించుచుండెను. 

అందు కులీసుండు థార్మికుండు. ధీరుడు మహాధనుండు ధీర 

సత్తు (డు నగు వర్తకుండు సముద్రళూరుం డనువాం డుండెను. 

అతండు ఒకనాడు వ్యాపారార్థమె సువర్షద్వివషమునకు పోవు 
థ్ ర 

వాడై ఓడయెక్కె_సు. మార్లము న్వల్పావశిష్టముగా నుండంగా, 
౧2 ౧ ల 

తుపాను కొట్టి సడ వగులంగా, అతడు నడుము బిగించి కట్టు 

కొని నముద్ర, ములో దుమికి ఈందుకొని పోవుచుండగా, నొక 

వురుషళవము గాలికి అతనియొద్దకు కొట్టుకొని వచ్చెను. అంత 

నతడు దానిమోంద నెక్కి. యీ(దుచు అనుకూలవాయును చే 

ఆద్వీపము చేరెను. అచట ఆశవముయొక్క_ నడుమున సున్న 
శాటితో నొక ముడియం గాంచి దానిని నిస్ప్క అందు రత్నాఢ్య 

మును దివ్యా మును ఐన యొక కంఠాభరణమును చూచి, వెలలేని 

యాయ లం కారమును పుచ్చుకొని, స్నాన మాడ, డానిముందటిు 

సముద్రములో నష్ట మయిన తన ధనమును తృణముగా తలంచి, 

సంతోషించెను. ఆకంచును చేతం గొని క్రమముగా కలళవుర 

మను నచటి నగరమునకు పోయి, యొక దేవాలయము చొచ్చి, 

అచట జలవ్యాయా మాయాసముచే నీడలో విధివశమున 

ఒడ లెజబుంగక నిద్రించెను. అంతలో నచటికి ఆరతుకులు వచ్చి 

అతని చేతి కంళకమును గాంచి, “ఇదే రాజసుత చ క్ర నేన కంఠ 
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మునుండి దొంగిలింవంబడిన కంబు! దొంగ దొరకినాండుగి అని 

పలుకుకొని వర్తకుని పి రాజకులమునకు కొనిపోయిరి. రా జడు 
గంగా వర్పకుండు ఉన్నది యున్నట్లు చెప్పెను. “వీడు దొంగ 

అసత్యము పలుకుచున్నా (డు, వ్రదిగో కంఠకము నూడుండు.” 

అని దానిని చూపుచు రాజు సభ్యులతో పలుకుచుండ గా గద్ద 

యొకటి ఆకాశమునుండి వ్రాలి 'దెదీవ్యవూన మైన యాకంథా 

లంకెరమును తన్నుకొని ఎగిరిపోయెను. రాజు వర్తకుని! 

ఉరి ఆజ్ఞాపించెను. వర్హకుండు అతిదుఃఖతుం డై శివుని శరణము 

'వేడుచు వడ్పుచు ఉండెను. అంతట ఆకాశమున ఆశరీర వాణి 

అట్లు పలికెను: * రాజా, ఇతనిని చంపకుము. ఇతండు సాధువు, 

సముద్ర కూరు(డు అను వణిజుండు, వ్యాపారవశిమున ఇఫ్పుడు 

నీ దేశమునకు వచ్చినాడు. ఈ కంఠకమును దొంగలించిన 

దొంగ ఆరతకుల భయముచే వలాయితు. డై సముద్రములో 

వడి రాల చచ్చినా(డు, ఇతండు ఓడ వగులంగా వాని శవమును 

మూచి ఎక్కి సము ద్ర మును దాంటి ఇచట? వచ్చినాండు. వాని 

నడుమున నున్న శాటినుండి యీకంఠకముసు ఇతండు విప్పు 

కొన్నాండు, మాయింటి నుండి ఇతండు దొంగిలించిన వాండు 

గాండు. ఛథార్మికుని ఇతనిని వదలుము, సవ్ఞూనించి పంపును. ” 
రాజు విని సంతోషించి అతనిని వదలి ధనము లిచ్చి పంవెను. 

అతండు ఆ ధనముతో సరకులు కొని, స్వ దేశము పోను 

వాం డై ఓడ యెక్కి, సముద్రము దాటి, ఒక సాతుతో చరి, 
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క్రమముగా ఒకనాండు అడవిలో సంజవేెళ పోవుచుండెను, 

అచట సాతు విడినీనది. ఆరాత్రి, సముద్రళూరుండు మేలు 

కోనియుండంగా, దొంగల దండు వచ్చి సాతును కొట్టుచుండం 

గా అతడు తన సరకులను వదలి అలథతీతముగా వలాయితు. 

డై ఒక మట్టిచె ప్పైక్కెను. వొంగలదండు ధన మెల్ల కొల్ల 

గొనిపోంగా అతంయడు దుఃఖంచుచు భయపడుచు ఆరాత్రిని ఆ 

చెట్టుమోంద. గడవెను. వేకువను అతడు దైవికముగా నెకి 

తలయె త్రీ చూడయణా ఆకులనడిమీసుండి దీప ప్రభ అగవడెను. 

ఆశ్చర్యపడి మొక్కి. పోయి చూడగా, అచట నొక గద్దగూంటి 

లో వెక్కుు రత్నా భరణములు దెదీస్యమూనములు రాళిగా 

నుండెను. వాని నెల్ల నతండు చైకొనెను. అందులో స్వర్లదీషప 

మున గద్ద తన్ను కొని పోయిన కంఠకము కూడ ఉండెను. అట్లు 

అమితేధనమును పొంది నరకుడు సంతోషించి చెట్టు దిగి 

క్రమముగా తన హర్ష పురము చేరెను. అచట మణి ధనాళ 

మాని సముదృకూరుఃశు స్వజనులతో కూడి సంతోషముగా 

కాలముగడువుచుండెను. సముద్ర, ములో పడుట ధననాళము, 

సముద్రము దాటుట, కంఠకము దొరకుట్క, అది పోవుట, 

నిష్మ్కూ_రణముగా దండ్యూం డగుట, తర్భ ఇమే తుష్టుం డయిన 

ద్వీ వేశ్వురువలన సత్కారము, మరల సముద్రమును దాంటుట, 

దారిలో వొంగలు సరస్వమును హరించుట, చివర చెట్టుమోాంద 

నక 
ధనవ్ర వ్ర; ఇది యెల్ల విధియొక్క_ విచి త్రవిలాసము గదా. 
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వుణ్యాత్యుండు దుఃఖము లనుభవించినను తప్పక సుఖ మసుభ 

వించును. 

, అట్లు గో ముఖుడు చెప్పగా అంగీకరించి నరవాహాన 

దత్తుడు సభ చాలించి స్నానాది దివస కృత్యముల కై లేచెను. 

సమరతుంగుని కథ. 

ముటునా(డు నర వాహనదత్తుండు ఆఫ్థానమున నుండగా 

బాలనేవకుండు 'సమరతుంగు( డను రాజపుత్తు రు “దప 

నా దేశమును సం గ్రామవీరుం డను నాదాయాది వీరజితుండు 

మొదలగు తన నలువురు పుత్తు లతోగూడి నాళము వేనీనాండు. 

నేను పోయి ఆయేవురను పట్టి కట్టి తెచ్చెదను. దీనిని యేలిన 

వారు ఎటేగి యుండవలయును. * అని విన్నవించి పోయెను. 

అతనిదండు కొంచె మనియు పరులనై నము ఆధిక మనియు 

విచారించి వత్స రాజసుతుండు వానితో గూడ తన బలమును 

పంచెను. అతడు పరువుచే ఆదండును తోడుకొనకయే పోయి 

ఆయెన్రురను తన బావుమా త్రముచేతనే రణములో జయించి 

కట్టి తెచ్చెను. అట్లు వచ్చిన యావిరుని ప్రభువు సమ్హానించి 

చి శీ ము! ఆ కాంత విషయులను సబలులను ఇం ద్రి "యోవము 

లను ఏవురను శత్రువులను జయించి యితండు పురిషోర్గమును 

సాధించినాండు. * అని పాగజెను. “దేవా, వట్టికథను ఇంత 

వణుకు విని యుండని యొడల, చవమకవాల మవాోరాజు కథను 

చెప్పెదను వినుము. * అని గోముఖుండు ఇట్లు చెప్పసాగాను. 
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చమరవాల మహారాజుకధ, 

హస్తినాపుర మని నగరము కలదు. అందు కోశదుర్ల 
బలాన్వితుండు చమురవాలుం డను రాజు ఏలుచుండెను. దా 

యాదులు సమరబలాదులు ఏవ్రురు అన్ని పృక్కలను రాజులు 

గా నుండిరి, వారు ఒకప్పుడు * ఈ చమరవాలుండు మనలను 

ఒక్కొ_క్క_రినిగా సదా భాధించుచున్నా (డు. మన మందము 

కలిని వీనిని కొట్టుదము.” అని కలియ బలికిళొని అతనిపై 

దండెత్తుట ౩ జోస్యుని మంచిలగ్న ము వెడ్టు మనిరి. అతడు 

శుభలగ్నము కానక అశకునములు చూచి “మోకు సంవత్సర 

ములోపల లగ్నము "లేదు. లగ్న శుద్ధి లేకయే వెడలుదుేని 

మోకు జయము కలుగదు. అతని యమైశ్వర్యమును చూచిన 

మ్మాత్రాన మాకు ఈ వృథాఖభినివెశ మేల? లక్ష్మీకి భోగము 

ఫలము; అది వానికంచు మీకే అధికముగా నున్నది. ఇందులకు 

వద్దణయు వరకుల కథను చెప్పెదను వినుడు. అని యిట్లు 

చెప్పం వొడగెను. 

తతర భోగవర్శల కథం 

కౌతుకపుర మనెడు నగరములో బపహాసువర్ష్మ కుం డని 

అన్వర్థ నామభేయుండు రాజు ఉండెను. అతనికి శ త్రీయుండు 

పడుచువాండు యశోవర్మ యని యొక నేవకుండు ఉండెను. 

దాత యయ్యును ఆ ప్రభువు ఆ సేవకునికి మాత్రము ఎప్పుడును 
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వమియు ఇయ్యం డాయొను. అతండు అడిగినప్పు డెల్ల సూర్యని 

చూపి, “నీకు నేను ఇయ్య దలంచుచునే యున్నాను. ఈ దేవ్రండు 

ఇయ్య నీయండు. వమి చేయుదును! * అని పలుకు చుండెను. 

అతడు దుఃఖచతు డై సమయము ఎదుగు సూచు చుండగా 

సూర్య గ్ర పహాణము కలిగను. ఆసవమయమున మవోదానములు 

నేయుచున్న రాజును దీనీ యశ్ వర్మ “దేవ్యా నాకు ఇయ్య 

నీయని యీబేవ్రండు వప్పుడు శత్రువుచే గ్రుస్తుం డై యుండం 

గానే నా శేమయిన నిమ్ము” అని వేండెను. రాజు ఆమాటకు 

అలరి, వానికి విస్తారముగా వస్త్ర పూర గకార్టదిక మును బ్రచ్చెసు. 

ఆ ధనము వ్యయితము కాంగా, ప్కభువ్ర.మరల తయ్యుకుండంగా, 

తన భారస్థియు మరణము: చొందంగా, యశ్ వర్మ వింధ్య 

వానినిని గొలువం బోయెను. * నిర్ధనము జీవన్మృతీము నైన 

యీ దేహమువలన నా శేమి ప్రయోజనము? దీనిని దేవిమో$ల 

వదల నయిన వద లెదను, లేక, అఫీష్ట మయిన వరమయినను 

పొందెదను. ఇట్లు నిశ్చయించుకొని అతండు వింధ్య వాసిని 

మల దర్భాసనాసీనుం డై తదేక్శాగృచిత్తు: డై మహాతవస్సు 

నెను. దేవి వానికి స్వ్పవ్నములో అగవడి “స్ప శ్రా, నీతవస్సు 

నకు మెచ్చితిని, నీకు అర్థ శ్రీని ఇత్తునా, భోగ శ్రీని ఇత్తునా? 

అని యడిగెను. తల్లీ నాకు వానిలో భేదము తెలియదు’ 

అని యశోవర్శ పలికెను. 'నీదేశములో భోగవర్త అర్థవర్మ 

అని యిరువ్రరు నణిజులు కలరు పోయి వారినీరిని మాచి వచ్చి, 
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అందులో ఎవనిసీరి నీ కిష్ట మగునో దానిని వేడుము.”* అని 

దేవి ఆన తిచ్చెు. 

అంతట నతడు మబునాండు పారణ చేసీ తన యూరికి 

కాతుకపురమునకు పోయి ముందుగా అచ్చట వాణిజ్యము చేత 

పరిమితి "లేని హేమ ర త్నాడికము నార్లించి యున్న యర్లవర 
జ థి ౫ 

యింటికి పోయి, ఆతండు భోజనమునకు నిలున్రు మనలా నిలిచి, 

ఘృతమాంస భూయిష్టనము గా అర్థవర్శతొో(గూడ భుజించెను. 

అర్థవర్శ అవవలను నేతితో కొంచెము పిండిని కొంచెము 

మాంసవ్యంజనమును భుజిం చను. “సావుశకారా, ఏమి చక్క (గా 

భోేజనముచేయవు? అని యశోవ వర్మ యడుగగా అర్థవర్శ నేడు 

నీబలాత్కా.గముచే ఈమా ట్ర మైన ఘృత మాంసస క్తువ్రలను 

భుజించితిని. కర్ణము నేయియు విండియు మాత్రమె నేను 

భుజింతును. మందాగ్ని నైన నాకు స. నెక్కు_వ జీర్లము 

కాదు.” అని యు తేర మిచ్చెను. యశో వర్మ వానినిరిని నిష్ఫల 
| స లన ర గ్య SS 

మని మనస్సులో నిందిం చెరు. రాత్రి ma యశ్ వర్శకై 

అన్నము పాలును తేస్పించెను. యశ్ వర్మ వానిని తృప్తిగా 

భుజించెను. అరక్షవర, ఒకపలము తీరము (తాను. వీమట 
థి (ఢి (4 ఆశీ 

ఇరువురు ఒకచోటనే పరుండి నిద్రించిరి. కలలో యశొవర్శ 

అచ్చట దండహ స్తు లై వచ్చిన కొందబటు భయంకరపురుషులను 
నల 

చెను. చారు వ పనికిమాలినవాండా! ఈదినము కర్ష ము 

కంబు ఎక్కువ నేయియు మాంసమును భుజించితివి ! పలము 
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పాలుకూడ జాగితివి !'! అని అర్రవరను బెదరించి దుడులతో 
Wy థి -4 రు 

కొట్టిరి. ఎక్కువగా తిన్న ఘృత పయో మాంస భ_క్షములను 

కడుపులోనుండి లాగి వైచి౨. అట్లు కల గని మేలుకొన్న 

యశోవర, యెదుట అర్గవర కడుపులో శూల కలిగి వఏడువ 
జ థా 

ఇ చేదం ఆ ల స సాగెను. నేవకులు కడుపు పిసుకంగా అర్థవర్శ ఎక్కువగా తిన్న 

తిండి యెల్ల క్రక్కుళొనెరు. శూల శాంతించెను. యశోవర్మ 
“చీ! చీ! వల యీ యర్ధ శ్రీ ! దీనిభోగము ఇ ట్లున్నది! ఇట్టిసీరి 

వలదు.” అని తలపోయుచు ఆరాత్రి చేషమును గడ పెను. 

నుటునాడు ఆ వర్తకుని ఆమంత్రంచి యశో వర్మ భోగ 
వర్శయింటికి పోయి, అతడు వేడంగా ఆదినము అచ్చట భోజ 

నార్థము నిలిచెను. వానియింట ధనసంపద యేమియు అగవడ 

లేదు. ఇల్లు వస్త్రములు మంగ ళాభరణములును_ సొంపుగా 

నుండెను. యశ్ వర్మ యెదుటనే భోేగనర్శ తన వ్యాపారము 

ఆరంభించెను. ఒకరిసరకు మణియొకరికి అమి దళారిదీనారములు 

సంపావెంచి వానిని కింకరునిచేత విచి శ్రాన్న పాన సంపాదనా 

రము తన భార్యకు పంపెను. ఆశుణమందే ఇచ్చాభ రణు6 డను 

చెలికాం డొక(డు వచ్చి యతనిని తనయింటికి భోజనమునకు 

ర మనియు కడమ చెలికాండ్రు అందటును వచ్చి యున్నా రనియు 

ఇతనినే ఎదురుమాచుచున్నా రనియు నిర్భంధించెను. * ఈదినము 

నేను రాను ఈ యతిథి వచ్చియున్నాండు” అని భోగవర్శ 

వలుకణా, “ఈయనకూడ నీతో రావలయు, వితంతు మాత్రము 
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మా మి త్రము కాడా? 'లెండు.* అని ఇచ్చాభరణు(డు వారి 

లా జ ఏ Na) నిరువురను కొనిపోయొను. అచ్చట ఖోగవర్శ మృష్టాన్నము 

భుజించి పానము నేవించి సాయంకాలము తనయింట మరల 

యశోవర సమేతముగా విచి శాన్న పానములు ఆరగించెను. 
- a 

౮ టో ష్ ద ఇగో a గ్ రాం జ 

రాలి పరిజనులను బానార్భము సం సారాయి కలదా 

అని యడిగెను. వారు లే దనిరి “అపర శా త్రమున జల మెట్లు 

్రాగుదుము? అని పలుకుచు వృక్తకుయ పరుండెను. వాని 
పార్మ మందే యశోవర్శ శయనించెను. అతనికి స్వవ్న ములో 

లీ 

కొొందటు ఆయిల్లు ని"చ్చినట్టును వారిని తమవెంట వచ్చిన మజి 

కొొందటు “శఠులారా, ఏల ఈయపర రాత్ర మునకు భోగవర్శ 

కొబుకు మోరు సారాయి ఉంపక పోయితిరి?' అని చెదరించి 

లగుడములతో కొొట్టినట్టును, “ఈ తప్పు &మింపుడు' అని 

దెబ్బలు తిన్న వారు పెండుకొన్నట్లును, ఎల్లరును వెడలి పోయి 

నట్లును, ఆగవడెను, అంతట యశ్ నర్మ మేలుకొని తలని 

జ 1 వే తలంపుగా వచ్చుచున్న భోగవర్మయొక్క యాభోగ ఫి ఆశ్చర్య 

ప న న శ య V6 9 & న్న వడి అర్ధసమృద్ధ మయ్యూుసు అర్థవర్శసరి భోగపాన మగుటచే 

మంచిది గా దని తలపోయు చుండంగా, తేల్హవాటెను. అంత 

ఫలి ws) స ళీ యన్ వర్త సెలవు పుచ్చుకొని, వింధ్య వాసినీ పాదమూలమునకు 

పోయి తపస్సుచేసి, ఆదేవిని పృసన్ను రాలిని చేసికొని,భోేగ శ్రీని 

వేండెను. ఆమెయు ఇచ్చెను. యన్ వర్మ వింజికి పోయి దేవి 
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ప్రృసాదముచే చింతితోవగామిని యగు భోగ శ్రీ ననుభవించుచు 

సుఖ ముండెను. 

ఇట్లు భోగసంపన్న మగు నీరి కొంచె మయినను మేలు; 

భోగహీన మగు సిరి మహావి సర మయ్యుసు నిమ్మ్రయోజ 
నమః. “ఏల 'కార్చణ్యు యు క్ష మయిన చమరవాలుని సంపదకు 

దుఃఖం చెదరు? దానభా గాఢ్య యగు మోసంపవను మూచుకొన 

"లేమి? అతనివై వెడలుట శ్రైయము గాదు. యాత్రకు మంచి, 

లగ్నము "చేదు జయము కలుగదు. 

పట్లు గణకుం చెప్పినను ఆయెవురును కూడి చమర 
వాలుని మందికి దాడి వెడలిరి. వారు తనయెల్లకు నచ్చుడు, 

చమరవాలుండు స్నానము చెసి హరుని వూజించి అబునది 

శుభ నామములతో స్తుతించెను. “రొజా నిర్భయముగా పోరు. 

శత్రువులను "గెలి చెదవు.* అని అశరిరవాణి పలికెను. అంతట 

సంత మించి సన్నాహ మ చమర వాలుండు శత్రువుల వికీ 

వెడలెను. అతని శత్రువుల బలములో ముప్పది వేల యేను 

గులు, మూండులతుల గుజ్జములు, ఒక కోటి పాదాతికమును 

ఉండెను. తన బలములో అఇకవదిలతుల పాదాతికము, పదివేల 

'యేనుంగుల్తు లత గుజ్దములును ఉండెను. సబల నర్ 

తొడరంగా, వీరుం డను నన్వర్భనాముండు సృతవోరుఃడు ముందు 

పోవు చుండగా, చమరవాలుఃడు స్వయముగా మవాోవ రాహా 

దేవుడు మహార్షవముం బోలె రణాంగణము వ్రవెశించెను. 
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స్వల్పసై న్యు డయ్యూును పరులమహోసై న్యమును మర్టించి వారి 

హయ గజ వదాతులను రాసులుగా కూల్చిసు. ఎదురుకొనిన 

సమరబలుని చవమునవాలుండు ఈంచటెతో. బొడిచి పాశముతో 

లాగి కట్టివై చెను. వటస రెండపశ త్రువును సమర నరుని 

ఎదలో కోలం గూల నేనీ పాళశముతో లాగి కల్లను. మూండవ 

వానిని సమరజితుని వీరు? డను నా వృతివోరుడు కట్టి చమర 

వాలుని మల తెచ్చి పెక్టైను. అతని సేనాపతి దేవనబలు(డు 

నాలవ రాజును వ్ర, తౌవచం ద్రుని కోలలనోం గూల నేనీ తెచ్చి 

ఎదుటనుం వెను. దానిం గని అయిదవ రాజు ప్ర 'తావనేనుండు 

ఫోబముతో చమరవాలుని మోంికి వచ్చెను. చముర వాలుండు 

నవాని బాణములను స్వబాణములతో c గొట్టి మూండుఫోలల 

నతని లలాటము నేనీ కాలపాశముంబోని పాశముతో నతని 

నాకర్షించి తనకడ కట్టి వయిచెను. అంత వారినేనలు పలా 

యమానము లయి దిక్కామొగము లాయెను. అమితే మైన 

హీమరత్నా వికమునుు, రాణినాసముల గుంపును ఆరాజులవి, 

చమురవాలునికి వశ మాయెను. ఆ రాణి వాసములలో వతావ 

నేనునిభార్యు ఉత్తమ*ంగన యశ్ లేఖ యను మహాదేవి అతని 

చేం జిక్కెను. అంత నతడు నగరమునకు మరలి వచ్చి వీర 

చేవబలులకు వ్ర తీవోర నేనాధిపతులకు పట్టము గట్టి వెల లేని 

బహుమానము లిచ్చెను. త |. ధర్మ జిత యని వతావనెనుని 

భార్యను యశోలేఖా దేవిని తన రాణివాసముగా చేసికొనెను, 
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ఆమెయు చవలయై తాను అతనికి భుజార్జిత యని అంగీకరించెను. 

వ్వ్యట ఆ యనో లేఖ వడా చనుర వాలుండు ఆయెవురు రాజు 

లను పాగ రణంచి వెజునుండి విడుడల చేసి సత్కరించి బారి 

'రాజ్యుములకుం బం'వెసు. పివ్యట చవమురవాలభూవతి రాజ్య 

మును నిష్కంటకము చేసి సక లై శ్వర్యములు కలిగ కాత్రవ 

విజయపతాకయుంబోని యశో లేఖతో అవ్బరోధికలావణ్యతో 

శ్రీ డించు చుంజెను. ఇట్లు ద్వేషూకులు లై ఆత్మపర తారతమ్య 

'మెటుంగక త్వరపడి మార్కొను శత్రువులను వలువురను' 

ఒకండే ధీరుడు అనన్య సామాన్య పరా క్ర్రముండు రణములో 

వెలార్చును. 

కట్టు గోముఖుండు కథ చెప్పణా విని మెచ్చి నరవా 

హనదత్తుండు స్నానాది కృత్యములశై సభ చాలించి లేచెను. 

ఆర్నాత్తి శ్రీగోఫ్టిలో సంగీతేరసముచే స్వయముగా. పాడు 

చుండెను. గగనవాణియు అతని ప్రియలతోంగూడి శ్లేషనచన 

ములు పలికను. 

౫ - వ తరంగము. 

| | 

ముబటునా(డు అలం కారవతీ వాసగృహమునందు నర 

వాహనదత్తుండు సకల మం త్రి సమేతు( డై యుండగా మరు 

భూతినేవకుడు సౌవిదల్లుని సోదర్యుండు వచ్చి “దేవరా, నేను 
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ఈ మరుభూతిని, రెండునత ఎరములు కొలిచితిని, శ్రతండు నాకును 

నాభార్యకును అన్న పానములు మాత్ర మిచ్చినాండు. మొదట 

ఇతండు నాకు సంవత్సరమునకు వీంబది దీనారములు జీతము 

ఇచ్చునట్లు మాట లాడినాండు. వానిని మాత్రము ఈయండు. 

నేను పోయి ఇ మని అడుగలా నన్ను తన్ని పంవినాండు. అందు 
చేత నేను తమ సింహద్వారములో ప్రాయోవపెళము చేసి 

యున్నాను. వలినవారు విచారింపరేని నేను అగ్ని ప్రవేశము 
చేసెదను ఇశ నేమి చెప్పుకొందును?” అని విన్నవించు 

కొనను. అంత మరుభూతి *బేవా, వీనికి దీనారములు వయ్య 

వలయు ననుట వా స్థవమే, అయినను ఇప్పుడు నాయొద్ద లేవు.’ 

అనిపలికెను. అందటు నవ్విరి. అంత నర వాహనదత్తుండు అత 

నితో *ఏమినీకు ఈ మూర్థబుగ్ధ! తక్ష ణము లేచిపోయి వానికి 
దినారవములు తెచ్చి "పయుము* అనియె. అతండు లజ్జతుం యై 

వెంటనే తెప్పించి వానికి నూజు దీనారములు ఇచ్చెను. గోము 

ఖుండు ఆసమయమున “దేవా, మరుభూతిని అనంగూడదు. 

ట్ర హూసృష్టి నానాచి త్ర ములుగా నున్నది! చిరదాత యను రాజు 

యొక్కయు అతని సెవకుండు వ్ర సంగుండను వానియొక్కయు 

కథను చెప్పెదను వినుము.’ అని యిట్లు చెప్పందొడంగాను. 

చిరదాక్ళ పృసంగులకథ, 

పూర్వము చిరప్రర మను నగరమున చిరదాత యను 

రాజు వలు చుండెను. అతండు సుజనుం డైనను అతని పరివార 
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జనము దుర్తార్లులుగా నుండిరి. ఒకప్పుడు చేశాంతరమునుండి 

వ్రనంగుం డను నొకండు ఇరువురు మిత్రులతో గూడ వచ్చి 

అతనిని నేవించుచుంచెను. అట్లు ఐదు ముల గడచి 

నవి. 'రాజు వానికి ఉత్సవాదిసమయములలోంగాడ ఏమి 

కయ్యం "డాయెను. ప్రభువుతో మనవి చేసికొనుటకు పరివార 

జనుల చారాత త్ర్యముచేత ప్ర పష సంగాదులకు అవకాశము కలుగ 

కుండెను. ఒకప్పుడు గాజు కొమరుడు బాలుడు మృతి 

బొందెను. దుఃఖతు. డై యున్న రాజును భ్ తేరి లందటును 

చుట్టుకొని యుండిరి. వారినడుమ ప్రసంగుండు కూడ న్ా 

కులుండై యుండి సఖులు నివారించు చున్న ను రాజుతో నిట్లు 

విన్నపించెను. “దేవా, మేము చిరకాలము నేవించుచున్నను, 

మాకు ఏమియు ఇ్రయ్యవై తివి, ఐనను నీ కుమారు: డైనను 

విమట ఇచ్చు నను నాళచే వఇటనే కొలుచుచునే ఉంటిమి. 

క్ చెవము హరించినది. ఇంక మాకు ఇచట నేమి పని? 

పోయెదనము” ఇట్లు పలికి రాజుపాదముల వ్రాలి సఖులళీ 

గూడ వెడలిపోయెను. “ఆవా! ఈనేవకులు =e 

గూడ ఆశ పెట్టుకొని యున్నారు. వీరు నాకు స్ట్ నె నెవకులు, 

వీరిని వదలంగూడదు. అని తలంచి రాజు షో. మరలించి 

మరల దారి ద్ర, రము నెబుంగ కుండునట్లు వ 

వేసెను. ఇక్లే లోకుల స్వభొావనుులు విచి శ, ములుగా నుండును! 

ఆరాజు కాలములో ఈయక అకాలములో ఇచ్చెను గదా! 
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కనకవర్తునిక థం 

ఇట్లు కథ చెప్పి ఆఖ్యాన ప్రవీణుడు గోముఖుండు మరల 
వత్స రాజసుతా దేశమున వక్కాణంవం దొడం గౌను. పూర్వము 

గంగాతటములో మంచిపరిపాలనలో కనకపుర మని ఒక నగర 

ముండెను. అందు బంధంబులు కవిబాక్కు_.లయంద, ఫేదములు 

షృత్తములయంద, భంగములు నార్యలకములయంద, ఖ రావళి 

ససర్థిసం గృ హణములయంద . అందు వాసుకితనయు డైన మయ 

దర్శనుం డనువానికి యశోధర యను రాజపు త్రియందు ఉద్భ 

వించినవాండు కనకవర్షం డను రాజు ఏలుచుండెను. అతండు 

సర్వభూభారముసు మోచువాం డయ్యును అశేషగుణభూషితుం 

డయి యుండెను. యశస్సునందు అల్లం గాని ధనమందుం 

గాడు పాపములకు వెఅచునా గాని శత్రువులకు వెబవ(డు, 

పరాపవాదములయందు తెలియని వా'డుగాని శా త్ర ములలో 

తెలియనివాడు గాండు. అల్బత్వము ఆమవాత్తుని కోవమంచే 

గాని ప్రసాదమందు "లేదు, బద్ధముష్టిత్వము చావమంచే గాని 

దానవందు౬ గాదు. అఖిల జగ ద్ర శకుని అతనిని చూచిన 

మాత్రాన అబలాజనములు మారవ్యథాకులము లగుచుండెను. 

అతం డొకనాండు నోపష్యంబు ఉన్మ దవారణము రాజహంసవరీ 

వారము సోత్సవానందిత వజంబు నై ఆత్త తుల్యగుణ మైన శర 

త్కాలనమున కమలామోదము వెదచల్లుచు చల్లగాలి వీచు 

చున్న చిత ప్రసాదమును క్రీడార్థము ఎక్కెను. 
61 
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అచట ఆచి తృమును చూచి రాజు వర్లి ంచుచుండగా 

వశీవోరుడు వచ్చి విన్నవించెను “దేవా, విదర్భ దేశమునుండి 

ఇచ్చటికి చిత్ర కారు డౌక(డు వచ్చియున్నా (డు చిత్రవిద్యలో 

తనకు ఈడు లే రని పలుకు దున్నా(డు వానిపరు రోలచదేను(డు 

సీంహదాశ్వరనున ఈవిషయనునే ఒక గుడ్డమిోంద వ్రాసి వ్ర ర 

టించి యున్నా శు” దానిని విని రాజు ఆచి త్ర కారుని రప్పించెను 

వాడు వశాంతమందు తనచి త్రనులు చూడం గోరి ఎదురు 

సూచుచున్న కనకన్వ భూపాలుని వరనారీకు చోత్సంగ సమర్చిత 
తనూభరుని సెహీి లోదంచిత కరోపా త్త తాంబూల వీటికుని 

మూాచి ప ణమిల్లైెను రాజు ఆదరింవంగా కూర్చుండి చి త్ "కా 

రుడు “దొవా, నేను నీదర్శన మవేశ్రీంచి చీరిక వ్రానీ ప్రకటిం 

చితిని గాని విజ్ఞాసమదము చేత. గాదు ఈనా యవినయమును 

వలినవారు మన్నింతురు గాక వచి త్రము వ్రాయుదునో ఆన 

తిండు, నావిదష్ట్ర సఫల మగును గాక. అని వలీశెను 'ఒజ్జా, 

నీకు: దోంచినట్లు ఏ మయినను ట్రాన్ మాసము, నీ నేర్సువిష 

యమై సందేవా మెక్క_డిదిి మాకు నేశ్రోత్సవ మగునుగాక ” 

అని రాజు వలిశెను. రాజునే వ్రాయుము ఇతరులను రూప 
9 జ ఫి జ ఖు పీనులను త్రాగ ఏమీ ఫలము అని పార్శ వ్రస్టులు వలికిరి, 

అంతట రాజుయొక్క. తుంగనాసావంశము, దీర్షర క్షనేతములు, ఘం? 
విశాలలలాటము, కుటిలనీలకుంతలములు, రూఢబాణాదిె వ్రు 

శోభి యగు నిస్టీర్లవకుంబు, దిగ్గజకరానురూప మగు బావా 
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ద్వయము పర్నాక్షమ వపరాజితములైన శేసరీం ద్ర కిశోరకములు 

పెట్టిన కానుక యో యన నుష్టి మేయ మగు మధ్యంబును, 

యావన ద్విర దాలాన నిభం బగు నూరు యుగము, అశోక 

పల్గ్లవనిభం బగు సుంద రాంస్టి, యుగళంబును, జప్పారంగా, 

చూచి చి త్ర కారుడు రాజును ఉన్నది యున్నట్లు లిఖంచెను, 

అందటును బళి యనిరి. “ప్రభువును ఒంటిగానిని మేము చూడ 

నొల్లము, కావున ఈరాణులలో ఒక తెను తగినదానిని ఇతని 

వ్రాయుము. మాకు నేత్రొత్సవము పూర్ణ మగును 
గాక. అని తత త్యులు పలికిరి, అతండు వారి నెల్ల చక్కంగా 

(WW గా 

పరికించి యి ట్ల్రనియె:---- 

ప్రక్కను 

వీ రింద అున్నను, వీరిలో ఒకతెయు ఇతనికి తగినది 

కాదు. ఈజగత్తులో ఇతనికి తుల్యరూవ లేదు. ఒకరాజకన్య 
మాత్రము కలదు, విదర్భ దేశములో కుండిననగరమున దేవళ క్షి 
యని విఖ్యాతుండు రాజు కలండు. అతనికి అనంతవతి యని 

ప్రాణాధిక స్రీయ రాణి కలదు. ఆమెయం దతనికి మదనసుందరి 

యని కొమరిత గలిగినది. ఆమె రూపమును ఒక జివ్యాతో 

వర్లించుటకు మనుబోంట్లకు నలవి గాదు. ఆమెను నిర్మించి 

విధి ఆరసముచే మరల అట్టిదానిని నిర్మింప గోరియు ఎన్ని 

యుగముల శైనను ఇష్టము నెజపెర్చుకొన సమర్థుడు గాండు. 

రూప లావణ్య వినయ వయః కులముబచే ఆరాజకన్య యొక 

తెయే య;ీోయనకు తగినది. నన్ను ఒకనాడు ఆమె చేటిశా 
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ముఖమున అంతఃపురమునకు పిలీవించెను. అప్పుడు ఆమె చల్లగా 
చందనపు మైపూత ఫూనీకొని మృణాలవారములు దాల్చి 

తామరాకు పాన్నువై దొరలు చుండెను. సఖు లామెను కదళీ 

షత్త పవనముల వీచు చుండిరి.. ఆమె పాండుకాైమ యయిు 

స్పష్టము లయిన స్మ ర జ్వర లతణములతో నొప్పు చుండెను. 

“వఏెలులారా్సా ఈ చందనాలేవ కదళీదళ మూారుతములు ఏల ? 

వృథా శ్ మపడియెద "రేల! ఇవి చల్లని వయ్యుును మందభాగ్యు 

'రాలీని నన్ను దహించుచున్నవి* అని ఆమె వారించుచుంజెను. 

చెలులు ఆ యవస్థను గని ఏమి చేయ నగు నని తలపోయు 

చుండిరి. నేను ఆమెకు సృణమిల్లీ ఎదుట. గూర్చుంటిని. “ఒజ్జా, 

కెట్టిరాపమును చిత్రములో ప్రాస యిమ్థు,” అని పలికి ఆమె 

చేత వరిని పట్టుకొని, చేయి కంపిల్లుచుండ, మెల్లగా భూమి 

మోద రూపాధికుని ఒకానొక పడుచువానిని వానసీచూ వెను. 
ల 

నేను అట్టివానిని సుందరుని వ్రానీ సాక్షా త్కామదేవునే 

ఈమె నాచేత వ్రాయించినది ! అయినను చేత వూలవిల్లు 

'హ్రాయించినది కాదు, కావున ఇతం జెవరో కామరూవుం డైన 

ఫురుషుండు, ఇతనిని ఈమ చూాచినదియు గాదు విన్నదియు 

గాదు. ఇతని నిమితృమే ఈ స్మరవిజృంభితము కలిగినది. కనుక 

నేను: వెంటనే ఇటనుండి పోవలయును. ఈమె తండ్రి దేవశ కి 

ఉగ దండు(దు. ఈ వృత్తాంత మెణింగిన నన్ను శమింహడు!ి 

అని తలపోసి నేను ఆరాజకన్యను మదనసుందరిని నమస్క_రించి, 
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ఆమెవలన సత్కా.రములు వడని వెడలితిని. ఆమె పరిజనము 

ఒండొరులతో పలికికొన్న మాటలవలన నేను ఈపాటి ెలినీ 

కొంటిని: ఆమె నిన్నుగుణించి విని నీయందు అనుర క్ష యె 

యున్నది. అంత నేను ఆమెను గు_ష్పముగా చిత్రపటములో 
చ్రానీకొని నీపాదమూలమునకు త్వరితముగా వచ్చితిని. నీ 
యాశకారము చభూడంగా నిన్నే ఆమె నాచేత వ్రాయించిన దని 
నాకు స్పష్ట మయినది. ఆమెను పలుమాటు వ్రాయుట శకము 

గాదు కావున నీకు సమానురా లయినను ఆమెను ఇచ్చట 

వపవ్వుడు నేను వ్రాయను.-- 

అంత రాజు అతనిని యా చిత్తరువు నయిన చూపు 

మనెను. చి వ కారుడు గొట్టములోనుండి మదనసుందరియొక్క_ 

పటమును తీనీ మూవెను. కనకనర్హుండు చిత్రగత మొనను 
విచిత్రరూవ యైన యామెను చూచి వెంటనే మదనవరవశుం 

డాయెను. బహుసువర్షము లిచ్చి గోలదేనుని సత్కరించి ఆమె 
పటమును వేతంగొని లోపలి యంతిషఫ్రరమునకుం బోయి, అచట 

ఆమెయొక్క_ రూపలావణ్యమును చూచుచు నేత్రములు తనియ 

త దేకమయమానసుం డై సర్వవ్యాపారములు మాని యుండెను. 

అతనిని రూపమాత్సర్యము చెతనుం బోలె మదనుండు తటి గొని 

కోలల నేసీ భై ర్య మెడలించెను. తన రూపమునకు లో నైన 

వనితలకు తాను అమితముగా కలిగించిన యార్తి రాజునకు 

ఇపుడు నూజింతలుగా ఫలించెను. కొన్నాళ్లకు రాజు విరహ 
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పాండు హాము డై కారణ మడిగిన యా ప్ప సచివులకు తన 

మనోగతమును వివరించి, వారితో కలియ( బలికి దేవశ_క్లిని ఆ 
కన్యను గరార్చి యాచించుటకె దూతను సంగ స్వామి యను 

వానిని పిఫ్ర్రని కాలజ్ఞాని కార్య వేదిని కులీనుని మధురోదా త్త 

భావషణుని పంపెను. ఆ శ్రూహణుండు మవార్హ పరికరస మేతుం 

డై. కుండిన నగరమునకు: బోయి దేవళ క్షిని దర్శించి తనదొర 

చై అతనిని కన్య ని మని యడిగెను. “కన్య ఎ ట్లయినను ఒకరికి 

ఇఇ్రయ్యవలనినదే గదా. మాకు తగినవాండే కనకవర్ష మహీ 

పొలుండు ఈమెను అడుగుచున్నా (డు. కనుక ఇతనికి ఇచ్చెదను” 

అని చేవళ క్స్ యాలోచించి సంగ మన్వామిపలుకు లాదరించి, 

అతనికి ఆమె రూపమువలెనే అద్భుతమైన తదీయ నృత్తమును 

చూపి, ఆరూపమునకును నృత్తమునకును ప్రీతుం డైన సంగమ 
స్వామిని సత్కరించి కొమరితెను కనకవర్హుని కిచ్చెద నని పలికి, 

పంచెను. వివాహమునకు లగ్నము పెట్టుకొని మాకు ముందు 

గా లెలివి బయలువెడలి రావలసీన దని కనకవర్హునికి తెలుపు 

మని ఆయనతో. గూడ తన వతిదూతను, పంపెను. _ 

సంగమస్వామి ప్ర తిదూతతోం. గూడ పోయి కనకవర్శ 

రాజునకు కార్యనిద్ధిని నివెదించెను. అరతట వతిదూతను 

సత్కరించి మదనసుందరి “తనయం దనుర క యని అతనివలన 

పలుమాటు విని లగ్నము నిర్ణయించి దుర్వారవీర్యు. డైన యా 

రాజు కుండినఫ్రరమునకు తరలి విదర్భ దేశము చేరంగా, చేవశ్ క 



కనకవర్తునిక థ, ౧67 

ఎదురు కోలు వచ్చి ఈతనిని తోడ్కొని పోయెను. కుండిన నగర 

మందు పౌర స్త్రీలకు నేత్రాత్సవముగా ఊ'ేంగి కనక వర్షండు 

వినాహార్థనము అలంకృత మె సస్నద్ధ మై యున్న రాచనగరు 

సొచ్చెను. ఆదినము సవరివారముగా శషశురకృణాచార రంజితుం 

డై అచట వి ప మించెను. మటునాడు దేవశ క్రి అతనికి 

మదననుందరి నిచ్చి వివాహము చేని తన రాజ్యము తప్ప కడమ 
సకలధనమును అరణమి చ్చెను. అచట కనకవర్హుండు ఏడుదినను 

లుండి నవవధూసమేతముగా నిజనగరమునకు పోయెను. జగ 

దానందదాయి యతండు కెౌెముదీసమేతుం డైన చం ద్బుడుం 

బోలె కాంతాసమేతుం డై రాగా ఆనగర మెల్ల మహో 

త్సవముగా నుండెను. అతనికి అంతఃపుర స్త్రీలు ఎంద అున్నసు 

మదనసుందరి అచ్యుతునికి రుక్షిణి వోలె ప్రాణాధిక ప్రియగా 

నుండెను. ఆదంవతులు అన్యోన్యపదనాస _కృములు చారుపత్నో 

ములు నగు తవు లోచనములచే స్త రసాయకములచేతనుంబో లె 

కీలితులై యొప్పారుచుండిరి. 

ఒకనాడు. వికసత్కే_సరావళి మై మానినీమానమాతం 
గమును చీల్పుచు మధుశేసరి వచ్చిను. లగ్నా భమాలామాౌర్వీ 

కుండు కుసుమాకరుండు నై పుప్పబాణు(డు విక సచ్చూతవల్లీ 

ధనుర్ణతను ఎక్కు_వెబ్లను. మలయ మారుతుండు సముద్దీ 
లు © 

%త్ర కామము లైన యధ్యగనా రిమానసములను ఉపవనములసుం 

బోలె కంపిల్ల ( జేయుచు వీవందొడంగాను. నదులకు ఫూరములు, 
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తేరువులకు పుష్పములు, చంద్రునికి కళలును, శ్రీణించినట్టివి 

మరల వచ్చును; దెహులకు Pees త్రము కంతా! 

చవ్రణయక లహములు వూని యశేష్ట ఆ దయితాసమేతు 

లి క్రీడింపుడు. అని యువజనులను బోధించునవియుంబో లె 

కోకిలలు కూయు చుండెను. ఆ సమయమున మధూద్యాన 

మందు వివారార్గము కనకవర్ష మవో రాజు సరాషంత 8వ్రుర కామినీ 

సహాయు డై “ప్రవేశించెను. రక్షము లగు వరిజహాంబర 

ములచే అశోకముల శోభను, వరాంగనా గీతములచేత కోకిల 

భ్రమరనాదములను, హరించుచు ఆరాజు సర్వావరొ*ధన మేతుం 

డయ్యును మదనసుందరీ దేవితో నే కుసుమాపచ యాది శ్రీ డలం 

దేలెను. అనంతరము అంతేఃప్రరికా సమేతుం డై గోదావరి 

జొచ్చి జల శీళి నోలలాడెను.  'మొగములచే పద్దనులనుు, 

నయనములచే నుత్సలములనుు పయోధరములచే రథాంగ 

యుగళములను, నితంబములచే నిసుక తిన్నెలను, జయించి 

యతని వగాంగనలు మోభవెట్టిన యాయాసమును ఆ తటిని 

తరంగ రూప భ్రూ భంగనులచే తెలిపినదియుంబో ల్మె నొప్పా రెను. 

జలవివోరముచే నంబరము లెడలంగా నభివ్యకృము లయిన 

వారియంగముల సౌష్ట్రవమును గాంచుచు కనకవర్షుండు వారితో 

శ్రీడించెను. ఒక రాణిని విస్తస్తవసన మై ేమకుంభ ద్వ 

'యోపనుం బై యున్న కుచయుగ్నంబున కరవారితోం గొశ్చైను, 

దానిం గని మదనసుందరి ఆమెపై ఈ సుఫ్లూని * ఎంతనేపు 
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నదిని కలంచుట! * అని పలికి, వెలువడి వస్తా ంతరము తాలి 

వ్రీయున్నివై తప్పుచెప్పుచు తనవెలులతోం గూడి నగరి శేగాను. 

ఆయభి ప్రా పాయ మెటణి(గి జల శీ డ మాని కనకవర్షుండు ఆమె 

వాసగ వామునటు వచ్చెను. తు es నున్న 

చిలుకలు గూడ తన్ను లోపలికి పోనీయక నివారించుచున్న సు 
పోయి అతండు కోవకలుషిత మై యున్న దేవిని చూచెను. ఆమె 
ఎడమచేత వదనాంబుజమును వాల్చి స్వచ మౌ _క్థకసదృశను 

లయిన బాప్పబిందువులు గురియుచు గద్దదస్వరముత్' దం 
తాంశువోరిణియ నష భ్రంశముగ్గయు నైన వాక్కుతో. ఇట్లు 
పొడుచుండెను; = 

క, విరహము నోరుకువేనిం, | బరివర్గ న సేయు డెందమా, మానంబుక్ 

విరహము నోరువ వేనిం, | బరివర్గన సేయు వేగవడి మానంబుక్. 

క చక్కల దీని నెణీంగి యిం!ద్ "క్కమతేముంబూను పదము లుభయతటములక 

చళ్కొలిపెటేని, నడునుకా | దక్కక పడి నాళ మొంబెదవు నుమ వెసక్ 

కోపావస్థయందునై తము అట్లు మనోవారిణిగా సున్న 
యాలేమను రాజు లజ్ఞాభయములు 'వెనంగొన మెల్లన దటీ 

నెను. పరాజ్ఞుఖగా నున్న ప్రి, వీయను కౌగిలించి సవినయ మధుర 

పచసములతో నెంతయు క యింవం దొడంగాను. పరివార 

జనము తనతప్పిదమును వక్రొక్తులచే సూచించుచుండంగా 

కనకవర్షుండు తన్నుతానే నిందించుకొనుచు మదనసుందరిపాద 

ముల వ్రాలెను. ఆమె తన నేత్ర ములనుండి రాలిన బాప్పు 
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నులచేత మూర్తీభవించిన దుఃఖము చేతనుంబోలె అతనిం 

దడువుచు ప్రసన్నమై కంఠాలింగనము చేనెను. రాజు సంతుష్టుం 

డై కుపతతుష్ట యయిన యామెతో ఆరాత్రి భోగములం గడపి 

నిద్రించెను. స్వవ్నములో ఆరాజునకు వికృతస్త్రీ ఒకతే 

ఆగవడి యతని మెడనుండి ఏ కొవలిని శిరస్సునుండి చూడారత్న 

మును హారించెను. అంత నాన్నా పాణ్యంగ దేవుడు బేతాళుడు 

అగవడి రాజుతో న ము చేయంవొడంగౌశను; రాజు 

వానిని నేలం గనాల్చిను;ు వాడు రాజును వీంవువై నెక్కించు 

కొని వశీవలె ఆకాళమార్షమునం బోయి సముద్ర మధ్యమున 

విడిచి వెళ్చిను ; రాజు ఎట్టకేలకు అందునుండి గట్టు చేరెను; 

అంత మరల కంథమున వకావళియు శిరమున చూడామణియు 

ఉండెను = ఇట్లు కల గని మేలుకొని తెల్లవాజుంగా తన 

యొద్దకు పరిచితుండు ఒక తవణకుండు రాయగా రాజు అతని 

ఆస్వప్న మునకు ఫల మడి గొను. “అ న్రీియము చెప్ప రాదు. అడిగి 

నప్పుడు చెప్పక యె ట్లుందును ! వకావళీ మూడామణులు నష్ట 
మగుటచేత _ బేవితోను పుత్తు నితోను నీకు వియోగము 

కలుగును. సముద్రమును దాటగానే నీకు మరల ఏకావళీ 

రత్నములు కలుగుటవలన దుఃఖాంతమందు నీకు మరల దేవీ 

పుత్త; సమాగమము కలుగును. అని తవణకుండు పలుకగా, 

ఆలోచించి రాజు * ఇంతవజుకు నాకు కుమారుడు లేడు; 

కుమారుడు కలుగును * అని వచించెను. ఆసముయమున వచ్చిన 
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రామాయణపహాఠ కునివలన సు ట్ర 

మవో రాజు కథను ఆలించెను 

తార మె వయాసపడిన దశరథ 

అంతట రాజు తనకు వుత్త పాపి చింత గలుగుడు, 

శుపణుడును పోవుడు, ఆదినమును విమనస్కు_( డై గడవెసు, 

రాత్ర నిద్ర, పట్టక ఏ కాకియై శయనగతుం డై యయమిండంా ఒక 

జ ల జ “వ స్త్ర తలుపు తెజవకయే లోపలికి వ, వెళించెను. రాజు ఆశ్చర్యపడి 

లేచి వినీతుం జై ప్రణమిల్లంగా ఆమె ఆశీర్వదించి యి ట్లనియె: - 

పుత్రా, నేను నాగరాజు వాసుకి కొమరితను, నీ తండ్రికి 

అక్కను నాపేరు రత్న పభ. నిన్ను రక్రీంచుటకు ఎప్పుడును 

నీ యొద్ద అద్భశుర్ణ రాల నయి వనీంచుచున్నాను. ఈదినము నీవు 
మిగుల 'చింతాశ్రాంతుండ వై యుండుటంబట్టి నీకు అగవడితిని, 

నీదుఃఖమును నేను మాడ న నొల్లను.. అ త్త యిట్లు వలుకంగా 
రా జనియె * అత్తా ఈ నీప్ర సాదముచేత నేను కృ తార్థుం 

డను నా దుఃఖమునకు పుత్రుండు లెమియే కారణము. దళర 

ఖాది రాజర్టలు కూడ పూర్వము స్వర్రార్ధము పుత్రుని కోరిరి, 

నాబోంట్లు కోరరా?* ఆమాటకు రత్నప్రభ అల్గునితో “అ 
ట్లయిన, వుత్ర్రా, ఇందులకు ఉపాయము చెప్పెదను, డానిని 

చేయుము. కువూరస్వామి కడకు పోయి తపస్సు చేయుము. నీ 

తఆిమీ(ద కుమారుని థార దుస్సహముగా పడును. దానిని నీ 

దేవామందు ప్ర వేశించియున్న న్నాప్తభావముచేత ఓర్పును. ఇతర 

విఘ్నములను కూడ జయించి అభిష్టనిద్ధిని పాందుదును. * అని 
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పలికి నాగాంగన అంతర్థానము పాంచెను. రాజు సంతేనించి 

9 వ ఆన ( రా తి గడవి మటునాండు ప్రాతః కాలమున రాజ్యమును 

చచ SS ల క మంత్రుల యరధీనము చేని వుతర్ధి యె కుమార సాషమి బదు 

మూలము చేరెను. 

అచట తనదేహమందు చొచ్చియున్న నాగి యొసంగిన 
బలముచేత ఆయాసముల కోర్పుచు త్రీ వ్రతీపస్సు నారంభిం చను. 

అంతట విడుగు వోలె అతనితలను కుమారవారి ఛార అనా 

రతము పడసాగాను. అతండు దానిని శరిరాంతర్లత నాగీ బలము 

చేత ఓర్చెను. అంత మజియు విఘ్నములు కలిగించుటకు 

కుమారుడు హేరంబుని _ప్రేరించెను., పహారంబుండు థారా 

మధ్యమున మవాోవిష మగు మహో, గాజగ రమును సృజిం 

చెను. దానికిని రాజు చలింప(డు. సురలకును అజయ్యు( 

డు ఆ వినాయకుడు తానే రాజును జమున దంత్నగ ముతో 

కుమ్మ సాగెను. రాజు ఆపోటుల నోర్చి గణ నాయకుని 

దుర్భయుని స్తుతిం చెను, 

“సర్వార్థ సంస నిధికుం భోపమ స్వరూప లం బోదరా, 

విఘ్నేశ్వరా, వ్యాళ "లంకారా, నీకు నమస్కారము. గజానన్నా 

బ్రహ్హను గూడ లీలోథ్షిప్త క రాఘాత విధూ తాసన పంకజునిం 
గావించి ఆదరించుచు జయింపుము. శంకరపు త్ర నీవు తుష్టి 

నొందవేని సురాసుర మునీం ద్రులకుం గాడ నిద్ధులు "లేవు. 

పాపఘ్న ఫఘటోదర శూర్చకర్ల గణాధ్యతు మదోత్క_ట పాళహ 
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స్తాంబరీష జంబక త్రి శిఖాయుధ -అనెడి పావఘ్న నామాష్టకము 

తోడ తద్సంఖ్యా స్థన నియతముగా సురో త్తములు నిన్ను 

స్తుతించిరి. నిన్ను స్మ స రించువానికి స్తుతించువానికి రణ 5"జకుల 

దూత చారాగ్ని శ్వాప దాది కృతభయములు ఉండవు.” 

ట్లు నాన్నా ప, కారముల కనక వర్గుయడు పా ఖ్ను శఏరుని 

ఫూజించెను “తుష్టి నొదింతిని, నీకు విఘ్నము చేయను, వుత్తుని 

పొందుము.’ అని పలికి విఘ్న రాజు అంతర్జి తుం -డాయెను. 

రాజునకు థార నోర్చినందుతై కుమారస్వామి * ధీరుండా, 
సంతోషించితిని, వర మడుగుము. అని యాన తిచ్చెను. “దేవా, 
నీ ప్రసాదముచే నాకు పుత్తు (డు కలుగును గాక.’ అని రాజు 

వేడెను. “అల్లే అగును. మద్దణాంశమున హిరణ్యపర్దుం డను 

శర నీకు సుతు:డు కలుగును. అని వలికి దేవుడు విశేష 

వగాదము చేయుటకు రాజును గ ర్భగ్భహమునకు ర మని 

ప అంతట రాజుచేహమునుండి నాగి ఆగవడకయీ వెడలి 

పోయెను. స్రీలు థాపభయముచే కునూర గృహమున వ్ర వే 

శింపరు. అంత కనకవర్గుడు మానుష తేజో మాత్రము కలవాం 

డై బర్హివాహనుని గర్భభవనము సాచ్చెను. జండు ఫూర్వ 

తపో” వి విషానుని రాజును మాచి ఆ లోచించి నాగీబలమున, 

ఇతడు తన వారిథారను టర్చినాం డని సమాధిచే సజింగి, 

అతనిని * వ్యాజనము చేసీతివి గావున, నీకు కలుగు కొమరుని 

తోను మవాోదేవితోను భరింపరాని వియోగము కలుగును. 
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అని శవీంచెను. పిడుగు దెబ్బవంటి యూవమాటకు రాజు 

మూర్చితుం డై లేచి దేవుని స్తుతించెను. స్తుతుల కలరి దేవ్రయు 

“రాజూ, తుష్టి నొందితిని శాపాంతము చెప్పెదను వినుము. 

నీకు ఈవి యోగము ఒక సంవత్సరము కలుగును. ఆలోవల 

మూడు అపమృత్యునులను తప్పించుకొని పివుట వారిని 

చేరుదును. అని పలికెను. రాజు ప్రణమిల్లి ఆప్ర సాదామృతము 

చేత తనినీ నిజనగరము చేరెను. 

కృదుముగా మహారాజునకు మదనసుందరీ చేవియందు 

చంద్రునికి జోసత్స యందు అమృతస్యందమువో లె కుమా 

రుడు పుజ్టైను. సుతముఖము చూచి రాజును రాణియు పట్ట 

రాని హర్షమును పాందిరి, ఆసమయమున రాజు ఉత్సవము 

చేసి బంగారమును నర్షి ంచి తననావముమును సార్థకము చేనెను. 

అయిదు రాత్రులు గడవంగా .ఆజవ రాత్రి వురుటింట సకలరశా 

విథానములును సమృగృముగా నుండంగాన్చే ఒకచిన్న మేఘము 

ఆకాశములో పొడమి క్రమముగా వర్ధిల్లి, ఉవేవీతుం డైన 

శత్రువు పమాదవంతుండగు తేని రాజ్యమును బోలె ఆకాశము 

నెల్ల ఆక్రమించెను. వాత మత్త మతంగజము మదథారవోలె 
వర్ష థారలు గురియుచు చెట్లు వెకలించు, పరుగులు వాటు 

చుండెను. ఆనమయమున సార్లళం బయినను ఆ జాతగృహమును 
స్ అధు సళ. ఇని జ ఒకానొక స్తీ తురికాహ స్స ప్రవేశించిన దై మదనసుందరీదేవి 

_స్తనముల పాలు ద్రాగుచున్న శిశువును హరించి పరిజనమును 
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మైకములో ముంచి పాజీపోయెను. “వావ! గాతినీ నా 

సుతుని కొనిపోయినది!' అని అఅచుచు రాణి ఆరాతునీ 

వెంటనే పోయెను. ఆరక్క_ని బాలునితో(గూడ ఒక సరస్సులో 
మునింగాను. రాణియు సుతతృప్త చే కూడనే అందే మునింగెను. 

తణనములో మేఘము పోయెను. _ తెల్లవాతెను. సృరుటింటి 

పరి వారము ఆక్రందించు చుండెను. రాజు విని అచ౨కి నచ్చి 

ప్రీయా+పుత్తులు లేమిం గని మూర్చితుండై మేల్కొని “వాదేవి! 
వోపుత్తక, శికూ! * అని యెడ్చుచు, సంవత్సరభోగ్య మయిన 
యాకుమార శాపము స్మరించి “దేవా మందపుణ్యునికి నాకు 

సనిష మయిన యమృతము వోలె. శావ సంవృ క్త మయిన 

వరము నె ట్లొసంగితివి! వో! వో! యుగసహస్ర దీర్హ మగు 

నీవత్సరమును జీవితాధిక యగు మదననుంవరీ దేవి లేక నేనెట్లు 

గడపుదును. ! * అని యేడ్చుచుండెను. మంత్రులు ఎంత ఓదా 

ర్చినను దేవితో పోయిన ధృతిని మరల పొందండాయెను. 

క్రమక్రమముగా మదనా వెగవివశుం డై పురము వెలు 

వడి క్రుసురచు వింధ్య కాంతారము చేరెను అచట బాలమృగీ 

మ ప్రియా లోచన సౌందర్యమును, చమరివాలసం 

చయములచే తత్కేశపాశమును, కరికరేణుగమనములచే ఆమె 

నడకను స్మ రించి, అత్యంతము మదనానలదందహ్యూమాన 

వూనసుం డై తిరుగుచు, ఆంటికి ఎండకు డన్పి, వింధ్య పాద 

మూలమున నెలయీట నీరు ద్రావి చెట్టునీడ వి క్, మించెను 
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అంత వింధ్యాగుహనుండి వింధ్యుని యట్టవోసమో యన నొక 

గర్జన వినబడెను. నీంహము ఒకటి సటలు నిక్కబొడుచుకొని 
అతనిమింద పడ వచ్చెను. ఆవతణవుందు గగనమార్లమున 

నెవంటో విద్యాధరుండు వచ్చి సింహమును కత్తితో రెండుగా 
తెగ నటికి రాజును దఠీనీ, “కసకవర్ష మహారాజా, ఇట్టి యీ 

చోటికి వల వచ్చితివి?” అని యడిగెను. అంతట స స్మృతి తెచ్చు 
స “జ “విరహానలవితీ.పుని నన్ను నీ వెట్లు ఎఆింగితివి 1 ఫల 

అని యడిగెను. విడ్య్భాధరుడు పలికెను. “నేను వూర్వము 
బంధుమిత్రు డను వేర మనుష్యుండనుగా వవ్రాజకుండనుగా 

నీనగరమం దుండి నిన్ను సేవించి నీవు చేసిన సావోయ్యముచేత 
'బేతాళసాధన చేసి విద్యాధరుండ నయితిని. ఇప్పుడు నిన్ను 

ఆనవాలు పట్టితిని, నిన్ను చంప వచ్చినట్టి యీ నీంహమును 

ప్రత్యుపశాలేచ చే చంపితిని. ఇప్పుడు నాకు బంధుప్ర భుం డని 

"వేరు అంతట కనక వర్దుండు అతనిపై ప్రీతి స యి 

ట్లనియె.---*ఆవో! జ్ఞ _ప్పివచ్చుచున్న ది. ఆవ! మైత్రిని చక్కంగా 

నెజివేర్చితిని. నాకు భార్యా పుత్త సమాగమము ఎప్పుడు 

కలుగునో చెప్పుము.” విద్యాధరుండు విద్యా ప్రభావముచే నెటి(గి 

పలికెను. 'నీవు వింధ్యవానినిని ఎప్పుడు చూతువో అప్పుడు 

నీ పక్నీవుళ్రులు నిన్ను కలసికొందురు. అచటికి పొమ్ము. 'నేను 
నాలోకమునకు పోయెదను”+ అని బంధు ప్ర భుండు ఆకాళమార్ష 

ఘున బోయెను. 
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రాజు సంతనీంచి మెల్లగా వింధ్య వానీనీ దర్శనమునకు 

బోయెను. దారిలో గొప్ప యడవి యనుంగు తల యూంయయచు 

తొండము చాంచుచు అతనిని తణిమెను. అతండు గోతుల 

దారిని పరు ౫ _అ్రెను. ఏనుగు గోతిలో వడి చచ్చెను. అతండు 

పయనవు బడలికతోోనే నడచుచు, ఉద్దండ పుండరీక మండిత 

నుయిన యొక మవోసరన్సు చేరి అందు నీరాడి త్రాగి మృణా 

లములు భత్షీంచిి చెట్టునీడ శయనించి నిద్రపోయెను. అంతలో 

'వెటనుండి వల్లికి పోవువా ౫౨ శబరులు ఆదారిని వచ్చి సు 

లశ్ణుని ఆతని బూచి. దేవికి బని 'నెయిట కై కట్టి, ముక్తాఫలుం 

డను తమ వొరకడకుం నగొనిపోయిరి. ఆతయ రాజును లతణ 

వంతునింగా నెణింగి, బలి పయుటకొజకు నింధ్య నాని న్యాలయ 

మునకు కొనిపోయెను. రాజు దేవిని మాచి నమస్కరింవలగానే 

ఆమె యనుగ్త హముచేతను కుమూవసా(మినరముచేతను అతని 

బంథనములు జూడిపోయినవి. దానింగని యాశ్చ ర స్థివడి శబర 

రాజు అతనిని బలీ వేయక వదలెను. అట్లు కనక వునికి మూడవ 

యపమృత్వువు త ప్పెసు. కావ వర్ష ముకూడ అప్పుడే ముగినినది, 

ఆ శణమునందే అతని య త్త యా నాగాంగన మదనసుందరీ 

వినీ పు త్త సమేతముగా తెచ్చి యతని వో/ల నుంచి యి 

ట్లనియె ---*కనకవగ్గా, కుమూరస్వామిశావ మెటింగి నేను పీరిని 

నాయింటికి. గొనిపోయి ఇంత కాలము కొపాడితిని, ని భార్యా 

02 
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సుతులను శైకొనుము. ఈ పృథివీ రాజ్యమును వలము. నీ 

శావము తీణీనది.” 

రాజు ఆ భార్యా సుతాగఎమును స్వప్న ముగా తలం 

చెను. చిరకాలము ఒండొరువుeసను కొంగిలించుకొనిన యా 

దంపతుల విరహడ్షేశము హర్ష బా ప్పాంబువు లతో (గాడి జాట్ 

పోయెను. ముకాఫలుండు రాజును కనక వర్షం డని తెలినికొని, 

ఆయన పాదముల వ్రాలి, వమింపం జేసి తన పల్లికి కొనిపోయి, 

తనచేత నయిన యువచారములు'చేస్తీ సవు త్త భార్యుని అతనిని 

ఉవచరించెను. అటనుండి రాజు దూతలను వంపి, తన మామను 

'దేవళక్టిని తన నగరమునుండి స్వనై న్యమును, రన్పించి, పిడి 

'యేనుగుమోంద మదనసుందరీ దేవిని ఎక్కించి, కుమారస్వామి 

చేతనే పీరణ్యవర్దు( డని కృతనామభయు( డైన యా కుమా 

రుని ముం దిడుకొని, శశురునితో అతనియింటికి తరలి స్వల్ప 

దినములలో విదర్భ రజ థానియైన కుండిన నగరముచేరి అందు 

శ్వశుర సత్కుతుం డై తనయ దార నేనా యుతుం డై సకల 

భోగములలోను కొన్నిదినములు గడపెను. విమ్మట అచటి 

నుండి వెడలి కనకపురమునకు పోయి పౌరనారీనయనములకు 

మహోత్సవము గావించి అచట మదనసుందరిని పట్టాభి సేకము 

'చేసీ సర్వాంతఃవుర ముఖ్యను గావించి, పృకృతుల నెల్ల సత్క_ 

రించెను. ఆదేవితోను పు త్రునితోను సుఖముండి నితోోత్సవ 
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ములు చేయుచు, మరల విరహ మెబుయగక ఆ కనకనర్గుండు 

ఈ చతురంత మహీమండలమును చిరకాలము ఏలు చుండెను. 

ఇట్లు గోముఖునివలన నరవాహనదత్తుండును అలంకార 

వతియు కథ విని మిక్కిలి సంతోషించిరి. 

౬-వతరం౦ంగ ము. 

a ai 

ఈ ప్రకారము ప్రియాసఖుం డై నరవాహనదత్తుండు 

గోముఖోదిత కథకు సంతొోషింవంగా, ఆ యీర్ష్మ్య్యచే మరుభూతి 

వికృతుం డై యుండెను. అంత నాతని చూచి ర*జు మంచిమాట 

లాడుచు “మరుభూతీ, నీవును ఒకకథ చెప్పుం*దా!' అనెను. 
అతండు సంతో షించి ఇట్లు చెప్ప నారంభించెను, 

మ హీపాలునికథ, 

ఫూర్వము కమలవర్మయను జేని నగర మైన కమలప్రుర 

మున చంద్రస్వామి యని బ్రాహ్మణో తృముండు ఉండెను. అతనికి 
లక్ష్మీ సరస్వతులకు మూండవది చేవమతి యనునది భార్య యై 
యుండెను ఆ యిరువురకు సులవమీణు. డొక కుమారుండు కలి 

గను. వాని జననసమయమున ఆకాశవాణి యిట్లు వలిశెను. 

'చంద్రస్వామి, ఈశిళునునకు మహీపాలుం డని వేరు పెట్టుము. 

ఇతడు రా జై చిరకాలము భూమిని పాలించును. * ఈ దివ్య 

వాక్కు. విని చంద్రస్వామి ఉత్సవము చేసి కుమారునికి అ'క్లే 
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వేరు వెళ్టైను. క్రమముగా మహీపాలుండు ఎదిగి సకల విద్యల 

తోడ శస్తా స్పవేదమును గూడ చక్కంగా నేర్షెను. అంతట 
we ల 

ఆ్రాహాణుని భార్య దేవమతి సర్వావయననుందరి న్ కకన్యను 

కనియెను. ఆమెకు తండ్రి, చంద్రవతి యని వే రిడెను. నుహీ 

పాలుండును చం దనతియు క మముగా తండియింట విరుంణగు 
es a (WU 

చుండిరి. అట్టుండంగా ఆదేశమున వజవు గలిగి నన్యము లెల్ల 

ఎండకు నూడి పోయి మవోదుర్శితుము సంభపిం చను. ఆదోోష 

ముచే అచట రాజు తానే దొంగవ రన మారంభించి సనావ్షము 
౨ bis as 

మాని అధర్మముచే వ్రజలధనమును హరింప దొడంగెను. "దే 
జ గ్ షు ల “రీ భి లీ ర్న మెల్ల అట్లు నలించుచుండంగా, "దేవమతి ఇ రతి శాన్ తండ్రి 

ఇంటికి పోన్రదము. ఈశిశునులు అన్నము లేక ఇచట చచ్చి 

పోయినను పోవుదురు” అనెను. చంద్రస్వామి ఆమెతో “అట్లు 
చేయం గూడదు, దుర్చివములో ఇల్లు నవలి పోవుట మహో 

పాపము. నేను ఈశిశువులను కొనిపోయి నీతం డృయింట వదలి 

ీఘ్ఫముగా వచ్చెదను, నీవు వచటనే యుండుము” అని పలికి, 

ఆమెయు అంగకరింపంగా, ఆమెను ఇంట నిలిపి శశువుల నిద్దణను 

తోడుకొని మామయింటికి పయన మాయెను. 

దారిలో ఎడమెడముగా నున్న యెండు"చెట్లును ఎండకు 
కాలిన యిసుకయు6 గల యడవింజొచ్చి, అందు శిశువులకు దవ్పి 

కాయగా, వారిని ఒకచోటం బెట్టి చం దృస్వామి తన్నిమిత్త మై 

జలము వెదకుచు దూరము పోయెను ఆ సమయమున నీంవా 
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దంష్ట్ర డను శొబరనాయకు(డు వనిమోంద ఎచటికో పోవుచు 

అతని తౌానునకు వచ్చెను. భిల్లుడు బ్రాహ్మణుని అడిగి జలార్థి 

యని తెపీసికొని, అతనిని నీళ్ల యొద్దకు రౌని పా మని, భృత్యు 

లను నెంగ చేన్ ఆజ్హావం చెను. - అద్దు ఖలులు సరళ మతిని 

చంద్రస్వామిని తమపల్లికి తోడొ్క్క_నిపోయి కట్టవైచిరి. చంద్ర 

స్వామి బలికై తన్ను కట్టి రని ఎజింగి అడవిలోని తన శిశున్చల 

గత 'యేడ్చు చుండెను. అయ్యో! మహీపాలా ! అయ్యో ! 

చంద్రనతి ! అడవిలో మిము సెంహవ్యాఘ్రములకు ఆహారము 

చేనీతిని ! సన్ను దొంగలు పట్టుకొన్నారు. నన్ను రత్సీంచువాండు 

లేడు. ఆని ఏడ్పుచు చంవ్రన్వాను దుకిఖా ని విష్ణుం యై సూర్యునిం 

గని “ఆహో ! అజ్ఞానము మాని ఈ ఫ్ర ప్రభువును ఈ దేవుని స్తుత 

చేసెదను గాక. ల అని తలంచి యట్లు చేయ నారంభించెను. 

“పరావరా కాశశాయిబో గతి వగు విభునికి బావ్యూభ్యంతర తమః 

పృణాశకునికి నీకు సృణమిన్లి తిని. నీవు త్రీజగద్యా పీ విళ్షుండవు, 

నీవు గ్రే యోనిధి యగు శివుడప్రు, నివే నిన్సించిన విశ్వమునకు [ 

నేష్మ i పజాపతివి. తేబోపహీశను లగు సగ్నిచం దులు 
లు (WU (WU 

చ, కౌాశింపుదురుగాక యనీ దయ చేతసుం బోలె నీవు వారియందు 

నీ తేజస్సును ఉంచి రాత్రి అంత రానము పాందుచున్నా వు. 

ఓ ఖాస్వంతుండా, నీవు ఉదయింవంగా రాశ్సులు పాజ్ పోవ్ర 

దురు దొంగలశ క్రి తగ్గును, గుణవంతులు సంతోషింతుూపు. 

ఘీ శ్రైలో శక పదీవ, దవ గరణాగతుని నన్ను రకీంపుము, 
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ఈ నా దుఃఖాంధకారమును చీల్పుము. ఈ రీతిని భ_క్లితో 

చం ట్ర స్వామీ స్తుతింపంగా ఆకాశమునుండి ఇట్లు వాక్కు వినం 

బడెను : “చంద్రస్వామిో, తుష్తుండ నయితిని. నీకు వధ తప్పును, 

ల ఇ శ త్ర జ్య లీ నా ప్రసాదమునే నీకు పుత్రైది సంగవుము కలుగును” దివ్య 

బాణి యిట్లు వలుశంగా థై. రస్టము కలిగి చంద్రన్వామి శబరులు 

నిద్ధపజేచిన స్నా నభోజనములు నేవించెను. 

ఈ లోపల చెల్లెలితో గూడ అడవిలో ఉండి భుహీ 
పాలుండు తండ్రి రామికి వడ్చుచు అశుభము శంకించుచుండెను. 

ఆ దారిని సార్థధరు( డను నొక గొప్ప నార్థ వాహుండు వచ్చి, 

వానిని వృత్తాంత మడిగి విని కనికరించి ఓదార్చి, లతణవంతుని 

ఆ శిశువును చ ఖ్లైలతోం గూడ తన చేశమునకుం గొనిపోయెను, 
రి స్ట ~~ బళ మహీపాలుండు 'బాలుం డయ్యును తన్ను వుత్త న్నే హముతో 

వెంచుచున్న యావ _కునిం యింట అగ్ని కియావరాయణు. డై 
ల ©) Q._ 

యుండెను. 

ఒకనాడు తారావుర రాజు తా రాధర్షుని మం శ్రి, అనంత 

స్వామి యను బ్రాహృణుండు గజ వాజి పదాతి యుతుం డై 

కార్భవశ మున ఆ మార్షమున పోవుచు తనమి | మయిన యా 

వర్తకుని యింటికి వచ్చి, అచ్చట విశ్రా ౦తుం డయి, జపాన్ని 

కార్యాది రతుని శుభాకృతిని మహీపాలుని కని తద్వ్బృృత్తాంత 
ల అదు అద ఆధ్య మడిగి నె ర్థ వాహునినలన ఆ చిన్న వాండు బ్రాహ్మణు. డని 

యెటి(గి, తాను అనవత్యుం డగుటచేత వానిని వాని చెల్లెలిని 
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ఏరిన పూ కిము, నేను వెంచుకొనియెదను. అని నర్తకుని 

అడిగి, అతండును ఇయ్యంగా శైకొని తారాప్రరమునకుం 

బోయెను. అందు మహీపాలుండు నుం త్రి వెంపకములో ఉండి 

సకల సంవత్సమృద్ధ మయిన యతని యింట నిద్య నేర్చుచుండెను. 

ఈ లోపల ఖిల్లరాజు సింహదంస్థ (డు పల్లికి వచ్చి, 

4 ల జ చంద్రస్వామిత్' బ్రాహ్మణా, నాకు స్వవ్న ములో సూర్యు 

దేన్చడు ఆజ్ఞాపించినాండు, నిన్నా పూజచేసి భోజనము పెట్ట 

వలనీనది గాని, చంవగాడదు అని. కనుక, లే, నీ యిచ్చ 

వ కారము పాము” అని చెప్పి, ము తెములు కసురియు 
ర మ ఆ = 
నొసంగి, కొందణును అసుచరులను వెంట నిచ్చి తకలించెను. 

చం ద్రన్వామి అచటినుండి తరలి వనములో ఎచటను కొమరుని 

కొమరితను గానక, తిరిగి తిరిగి సము ద్రతీరదుందు జలపురమను 

నగరము చేరి యొక బ్రాహ్మణుని యింటికి అతిథిగా 'పోయి 

భుజించి, తన వృత్తాంతమును వ్రసంగవళమున _ చెప్ప్చుకొనంగా, 

ఆ గృహస్వామి చం ద్రస్వామతో. “అయ్యా, కనకవర్శ యను 

వర్సకుండు స్వల్చదినఘుల (క్రందట పచటికి వచ్చియుండెను. 

అతనికి అడవిలోపల దారిలో ఇధ్ధలు బ్రహ్మణ శిశువులు 

దొరకినారు. అతిసులతుణు లను ఆ శిశువులను శె కొని అతడు 

నారికేళ దీపమునకు పోయినాడు. వారి వేరుమా త్రము అతండు 
ఆగ 3 సానా ౮ 

చెప్ప లేదు. అని చెప్పెను, అంతట చం ద్ర స్వామి వారు తన 

శిశువ్రులే యని ఆ ద్వీషమునకు పోవుటకు నిశ్చయించుకొని, 
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రాత్రి గడప, మటునాడు నారికేళద్వీవమునకు పోవుచున్న 

విష్ణువర్మ యను నొకవ  ర్తకునితో ఒడంబడిక చేసికొని అతని 

యోడలో ఆ ద్వీవమునకు. బోయెను. అచటి నర్పకులు ఈతనికి 

“కనకవర్శ యను వర్పకుడు ఇచట వచ్చి యుండెను. అడవిలో 

దొరకి రని ఇద్దణను విప దారకులను తెచ్చి యుండెను. వారిని 

నోడ్సనిలు యిపుడు కటాహద్వోపమునకు పోయినాండు * 

అని చెప్పిరి. అంత చంద్రస్వామి దానవర్శ యను వణిజునితో 

నూట లాడుకొని అతనియోడ యెక్కి. కటాహద్వీపమునకు 

పోయెను. కనకవర్శ కర్నూరద్నీపమునకు పోయె నని అచటి 

వారు చెప్పిరి. ఇట్లు శృమముగా చం దృసా్టమి కర్పూర సువర్ణ 

సింహళ  ద్వీపషములకు వృ్నర్తకులతొంగూడ పోయియు. కనక 
వర్మను కలయ లేం డాయెను, అతడు చి త్రకూట మను తన 

నగరమునకు పోయెనని నీంహళమువారు పలికిరి. అంత కోటీ 

శ్వరుండను వణిజునితోం గూడ అతని యోడ యెక్కి. చంద్ర 

స్వామి సముద్రములను దాంటి చిత్రకూటపురమునకు. బోయి, 

నకవగను కలనీకొని, శిశువుల్నకే ఉవ్విళ్లూరుచు తన నృత్తాంత 

మును అతనితో చెవ్చుకొనెను. అతని దుఃఖమును విని కనక 

వర్మ తనకు అడవిలో దొరకిన యిరువురు శిశువులను మూ వెను. 

వారు ఎవరో అన్యులు, చం దృస్వామి శిశువులు కారు అంత 

చం ద్రస్వామి “అంత తిరిగినను, అయో! నా శిశువులు దొరక 

రాయెను. బ్రహ్హదేవుచడు కుప్రభువువలె నాకు ఆశ చూపును 
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గాని నెజువేర్చంచు, నిష్ప) యోజనముగా దూరము త్రి వి 

నాయశు. అని యెడ్చుచుండెను. 

కనకవర్మ యొదార్చంగా చంద్రస్వామి “భూమి యె 

తీరిగెదనుు సంవత్సరములోవల _ నాశిశువ్చలు వొరకరయేని 

గంగాతిరమున తవఃవూర్వకముగా దేవాత్యాగము. చేనెవను. 
(4 

అని పర్జ్ఞ చేసెను. ఆ మాట విని సమీపమున నున్న యొక 
SE | 

జ్ఞాని “అయ్యా, నీకు నారాయబీ దేవి ప్రసాదము చేత దారక 

సమాగమము కలుగును” అనెను. అంత నతండు సంతోషించి, 

భాస్కర పృసాదముసు స్మరించుచు, వతరక్పూజితుం డై, అటనుం ౩ 
Fyn స | a af అ న 0౦ హ్ ఇదో బయలు వడ లెను కృమముగా అ గృవహారములలోను గ్రామముల 

యందును, నగరములందును, వెదకుచు ఒకనాడు సాయం 

కాలమున గొప్పగొప్ప చెట్లు గల యొక యడని చేరి అచట 

రాత్రి గడపుటశె ఫరాంబువులచే ఆవారము కావించి, సింహ 

వ్యాఘ్రాది భయముచే చె బ్రెక్కి న్. పట్టక చూచుచుండెను. 

అర్థ రొ త్రమందు అచటికి నారాయణ ప్రముఖ మయిన మాతృ 

వర్ణము వచ్చెను. నానారూపము లగు నిజోచితోొపవహారములను 

చేతులం గొని, మాతలు భైరవ బేవుని రాకను ఎదురు నూచు 

చుండిరి. “వల ఈదినము దెవుడు ఇంకను రాడు? ఆని వా 

రడుగంగా నారాయణీ దేవి నవ్వెను గాని చెప్పలేదు. వారు 

నిర్భంధింపగా ఆమె “ఈ విషయము లజ్ఞాకరముగా నుండును, 

అయినను చప్పెదను వినుడు’ అని చెప్పందొడంగాను, 
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ఇచట సురప్రర మను నగరములో సుర నేనుం డని రాజు 

కలడు. ఆతనికి నిద్యాధరి యని సుదూవ కన్య కలదు. అతండు 

దానిని విమలుం డను నృవుని కుమారునికి వ్ర ఛాకరుం డను 

వానికి ఇయ్య నిశ్చయించుకొనెను. విమలుండును ఆమె తన 

కుమారునికి తగిన దని విని దూతముఖమున ఆమె తం డ్రి ని తన 

కుమారునికె ఆమెను యాచించెను. సురనేనుండును సంతో 
షీించి యథావిధిగా ఆకన్యును వ, భొకరునికి వచ్చెను. ఆమె 

విములప్రరమునకుం బోయి రాత్రి భర్తతో శయనించెను. 

సంభోగము లేకయే భర్తని ద్రించెను.. అంత నామె అతనిని 

నప్పుంసకుం డని కని పట్టి “అయ్యో! షండుండు నాకు పతి 

యయినాండు! * అని దుఃఖంచుచు, రాత్రి గడపి మలటునాండు 

“విచారింపక నన్ను నవుంసకునికి ఇ్రచ్చినాడవు. అని తం డికి 

జాబు వ్రానెను, అతండు జాబు చూచుకొని విమలుండు తన్ను 

మోసము చేనె నని విమలున్నిసై క్రోధము వహించి 'నీవ్ర 
మోసము చేసీ నా సుతను నపుంసకుం డయిన నీకొమరునిక 

గృహించితివి, అందుల. నిన్ను సంహరించెదను. ఫల మను 

భవింపుము” అని యతనికి లేఖనము ,వ్రానెను.. విమలుండు 

మంత్రులతో (గూడ లేఖమును చదిని చూచుకొని, దుర్ణయుని 

సురనేనుని తప్పించుకొనుటకు ఏమియు నుపాయము కానక, 

చింతించుచుండెను. అంత పింగదత్తుం డను మంత్రి విమలునితో 

“దేవా ఒక యుపాయ మున్నది దానిని చేయుము, మేలు 
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పలుగును స్టూలశిళుం డని, యము: డొగండు కలడు. అతని 

నుంత్రము నాకు తెలియును. దానిచే నారాధించిన ఆయతు(డు 

దిష్గవరమును తచుును. ఆమంతమును నావలన గ హించి 
ర (WU ey 

దానిచే యతుని ఆరాధించి నీ కుమారునిశై లింగమును 

యాచింపుము. అందుచే సురనేనునితొ*డి వైరము శమించును.’ 

అని పలికెను. విమలుండు ఆదుం త్రమును తెలిసికొని యత్షుని 

ఆరాధించి, సుతునికొజకు లింగమును యాచించెను, సూల 

రుండు లింగ మిచ్చెను. వ్ర, భెకరుండు ప్రరుసుం డాయెను. 

యతుడు నష్ర్టుంసకుం జాయెను. విద్యాధరి తనవత ప్రభాకరుడు 

పురుషు డగుట యొజింగి, అతనితో యేస సంభోగము లను 

భవించి “నేను ముదదోషముచేత భ్రమపడితిని ఈయంద గాడు 

నపుంసకుడు గాడు, పురుషుడే, వందు సందేహము తదు.” 

అని తలంచి లజిత యె ఆవిషయమును తండికి (వానెసు. 
జ ఈ WJ CY 

అతడు శమించెను. ఈ వృత్తాంతము నెటంగి అరవుండు కోపించి 

సూలశిరుని పిలిపించి ‘లింగము వదలి నప్రంసకుడ తివి 
థి Qa 

గావున నీవు నపుంసకుడవుగానే యుండుము, పృభాకరుడు 

ఆజీవము ఫురుషుండుగానే యుండును గాక.’ అని శపించెను" 

నట్లు యతయుండు నపుంసకుం డై దుఃఖంచుచున్నాండు, వా 

కరుడు పురుషు డై భోగసుఖము లనుభ వించుచున్నా (డు. 

ఈపనిచేత చేవునిరాకకు కొంచెము విలంబము కలిగినది. త్వర 

లోనే దేవుడు వచ్చును. 
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9 ట్లని నారాయణీదేవి పలుకుసముయమందే చ శో 

రుడు భైరవుడు వచ్చెను. సర్య్వోవహారములత్ “ను యోగిసుల 

చేత పూజితుం జై తణము నర్హించి శ్రీడించెను, అది యెల్ల 

చెట్టు మిోా(దనుండి చూచుచు చం ద్రసాషమి నారాయణీ దేవి 

యొక్క దాసీజనములో నొకతెపై కన్ను నై చెను. అదియు 

అతనిం గాంచెను. ఇరువురు అన్యోన్య సాభిలాషు లైరి. నాశా 

యణీచేవియు ఆ యవస్థలో నున్న ట్టి యా యిరువురం గనియెను. 

,ఖిరవుడు మాతృకలతోో గూడ పోగా నారాయణ వెనుక 

బడి, చెట్టువై సున్న చంద్రన్వామిని న ఏ వని, అతనిని ఆ 

దానీని, “మీ శేమి అన్ఫ|ోస్యాభిలాష i అని యడిగెను. 

“కలదు దేవీ.’ అని యిరువురును నిజము పలుకగా, దేవికోపము 

మాని చంద్ర స్వామితో. బలికెను. “మో సత్యమునకు సంత 

సించిలిని, శపింవను, -ఈదానిని నీ కొచ్చెదను, ఇరున్చరును సుఖ 

ముండుండు” అంత వి ప్ర వుడా స చ నామనస్సు చంచల మైనను 

నిరోధింతునుగాని పర న్ర్రీని స్స ఎ్రైల౦పను, స్రది మనస్సుయొక్క_ 

వృతి, హత మాత్రము తవ్పింపవలనీనది.+ అని 

పలికెను. అంతట చేవి ఆధీరవచసములకు సంతోషించి, 

పుత్రాదులను శీఘ్రముగా కలనీకొందు వని వర ho 

విపొదిహర మయిన యొక వాడని కలువను ఇచ్చి, డానీతోం 

గనూడ అంత ర్థానము ఫాందెను. 
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అతడు ఆ యుత్సలమును గృహించి తెల్ల వాజిగానే 

తరలి అటనట తిరిగి తారాష్రరము చేరెను. అందు ఇతని 

పుత్రుడు మహీపాలు(డును పుత్రికయు అనంతస్వామి యను 
౮ ౮] లి మం త్రియింట నున్నారు bass మంత్రీ అతిథి ప్రియుం డని 

చంద్రన్వామి విని అతని యింటికి పోయి, దార మందు అధ్య 

యనము చెప్పుచుండెను. ప్రతీవోరుడు నివేదింంంగా మంత్రి, 
యా dre దద రా ం జా, ధా చం ద్రన్వామిని దర్శనమా త్రముననే విద్వాంసునింగా నెటింగి 

ల అ ౮ జనో 

భాను నిలువ్ర మనెను. అట్లు నిమం త్రీతుం డై చంద్ర 

స్వామి స్నానార్థ మై పాపహర మైన యనంతహ్రాదమునకు Me య Cy 

పోయెను. స్నానమై వచ్చు నాతనికి మార్షమందు నగర 
Q_ ౧ 

మంతటసు “అయ్యా! అయో!” అని ఏడ్చు నినయబడెను. 

కారణ మితం డడుగంగా జనులు చెప్పిరి. “'కచట మపి-*పే"లుం 

డని బాహణ పఫుతుంకు, అడవిలో సాగహారుం డను సాన్షవా 
Sr: wm (ఫి ఫి 

వునికి నొరికినవాండు, అతనివల్ల నుండి అనంతస్నామి చే చెల్లి 

వితోంనాడ సులవణుం డని (గ, హాంవంబడి విల్లలు లేమిచే, 

వందుకెనణుడిన పాడు. తన సద్ధుణముల చే తారావర రాజున్ 

శెగాక ఈ రా స్ర్రమున కంతటికి వ్రీయమెనవాండు, ఇప్పుడు నల్ల 

త్రౌాంచువాత. బడినాండు. అందుబ్యకై యానగర మెల్బ ఇట్లు 

ఘోషిల్లుచున్న ది.” ఈ మాట విని వాంజే తన ఫొమరుః డని 
ఆ ౮- ఇ 

తలంచి, చంద్రన్వామి శీఘముగా మంత్రయింటికి వోయి, అచట 

నెల్లవారును చుట్టుకొని యుండంగా నుతుని చూచి, దేవీదత్త 
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నీలోత్సలమును చేతంగొని సంతోషనుతో వీల్ల వానిముక్కు_నః 

ర్ బెచ్చిను. ఆ గంధముచే మహపూపాలు(డు నిర్విషుం డై నిద్ర 

నుండియుంబో లె లేచెను నగరమందు సకలజనులును రాజును 

ఉత్సవము చేనీరి. చం దృస్యామిని వతం ఇెవరో చేవాంళుండు 

మహానుభాన్రం డని అనంతస్వామియు, వారులును, రాజును, 

బహుధనము లిచ్చి ఫూజించిరి. 

చంద్రస్వామి సత్క్బృతుం జై మం త్రియింటనే కుమారుని 

మహీపాలుని కొవమరితను చం దృవతిని చూచుచు ఉండెను. బారు 

చండొరువ్రుల నెటింగియు బయటం చెట్లరెరి. కార్యువరులగు 
లేం క 

బుద్ధిమంతులు అకాలమందు రహస్యమును వెల్లడి చేయుదురా! 

విమట మహీపాలునికి అవుతు. డైన తారావరమవాో రాజు 
శ్ రు లా పాకీ 

గుణాకృష్ణుం డై బంధుముతి యను తన కన్య నిచ్చి వివాహము 
9 ఇల చెస్కి యర్ధ రాజ్య మిచ్చి, క్రమముగా సకల రాజ్యమును ఇచ్చి, 

సుఖముగానుండెను. మహీపాలుండుతనకు రాజ్యము రాంగానే, 
క్ వ ww రట చం ద్ర స్వామి తన తం డ్రి యని పృకటించి, చెల్లెలిని తగినవరుని 

కిచ్చి వివాహము చేసి నుఖముగా రాజ్యము చేయు చుండెను, 

ఒకనాడు చంద్రస్వామి యదృచ్చగా “నాయనా, రమ్ము, 

స్ఫదేశిమునకు పోయి నీ తల్లిని కొనివ త్రము, నీవు రాజ వైతి 

నని యెటీ(ంగి ఆమె తన్ను మజచితి వని కోపించి దుఃఖముచే 

ఒక వేళ శపించినను శపించును. తల్గిదండ్రు లచే ళప్పుం డగువానికి 
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సుఖము కలుగదు. అందులశకె ఒక వణిక్పు త్రకథ చెప్పెదను 

వినుము.’ అని యీ కథను వక్కా_ణించెను. 

చకృనెట్టికథః 

ధవళ మను నగరనున చక్షు. డను వణిక్కుమారుడు 

ఉండెను. వాండు తల్లిదండ్రులు వల దని వారించు చున్నను 

దవ = జ బ్య లమ్యము నేయక వాణిజ్యమున శై స్వర్శద్వీపమునకుం బోయెను. 

అయిదు సంవత్సరములకు అమితధనమును ఆర్జించి వంటికి 

వచ్చువాం డై ఓడను రత్నములతో నిండించుకొని, సబురుమై 
వచ్చు చుండెను. ప్రయాణము అల్పావశిష్టమె యుండంగా 

UU) రుం 

మవావాత వేగాకులమై వర్షించుచు మేఘము లేచును. తల్లి 
దండ్రులను అవమానించి వీంజేల యిటు రావలయును ఆను 

క్రోధము చేతనుంబో లె మహాతరంగములు ఓడను |బ్రద్టులు 

కొట్టినవి. అందలిమనుష్యులను కొందణును 'మొసళ్ళ్లుభతు,ంచినని, 

కొొందణును అలలు కొట్టుకొనిపోయినవి, చక్రుని ఆయుర్భ లము 

వలన అలలు కొట్టుకొనిపోయి గట్టున పాజువైచినవి. అచట 

లేవ లేక వడి యుండి చక్ర శెస్థి స్వవ్నమందుంబోలె పాశ 
హాస్తుని ఒక పురుషుని గాంచెను. అతండ్లు చక్రుని పాళముతో 

కట్టి లేవి కొనిపోయి. ఒకచోట సభలో సీంహాసనాసీనుం డై 

యున్న యొక పురుషుని యెదుట నుంచెను. ఆ ప్రభువు ఆజ్ఞ 

వింపంగా ఆ పాళశహస్తుండె చక్రుని కొనిపోయి లోహామయ 

మయిన యొక యింట వడవై చెను, అందు నెళ్తమాంద కాలిన 
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లోహచక్రము గిజిగిట తిరుగుచుండంగా దివానిశము వీడ 

నొందుచున్న యొకపురుషుని చృక్కుఃడు గాంచి “నీ వెవరన్ర ? ఏ 

దోషముచే నీకు ఈవీడ కలిగినది? ఎట్లు జీవించియిన్నావు * 
అని యడిగను. వాం డి ట్లనియె. 

ననే వణిక్పుత్రు (డను, వేరు ఖడ్డుండు. నేను తల్లి 

దండు లమాట విననందున కోవముచే వారు “మము తలనున్న 
లో - 

కాలిన లోహచక్రమునలె బాధించుచున్నావు గావున దురా 

చారునికి నీకు ఇట్టివీడయే కలుగునుగాక” అని శపించిరి. అంతట 

నేను వఏడువం వొడంగుడు, “ఏడువకుము, నీకు ఇట్ట విడ జక 

మాసము మాత్రమే కలుగును” అనిరి. నేను ఆ దినమును నోక్ర 

ముతో గడవ రాతి శయసగతుండ నె స్వప్న మందుం బోలె 
(Uy ర్తి 

భయంకరుని ఒక పురుషునిం గాంచితని. అతండు నన్ను బలా 

త్కాారముగా కొని తెచ్చి యూలోహగ్భృహమం దుంచినా నెల్సి 

మోద ఈమండుచున్న తరుగుడుచ కృమును వెట్టనాండు.మాతా 

వితృ శొవముచే నాకు ప్రాణములు పోకయున్నవి. ఆ మాస 

కాలము గడచినది. చక్రము నన్ను ఇంక వదల అదు” 

ఖద్దుం డిట్లు చెప్పుకొనంగా చక్రుండు క రుణావిష్టుం టై 

యి ట్లనియె.-. “ననున ధనార్ధము బయలు వెడలు వాడ టై 

తల్లి దండ్రు లమాటను పాటింవ నైతిని. నాకు దొరకిన ధనమెల్ల 

నష్ట మగు నని తల్లిదండ్రులు నన్ను శపించిరి. ఆళ్ల నాకు 

ద్వీ పాంత రార్జి త మయిన ధనమెల్ల నష్ట మయినది. మరల వ్యా 
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పాకము చేనీనను ఇదే ఫలము. నాకు ఇంకను జీవితముచే ఏమి 

ఫలము? ఆచ క రము నానే శ్లని వెట్టుము. ఖిడ్డు డా నీథాపము 

తీలును గాక os చృక్కుకు వలుకంగా ఆకాశవాణి “ఖా, 

నిన్ను చక్రము నదలినది. దానిని వీని తల నుంప్రుము.” అనెను. 

అంత ఖడ్డుడు చ క్కమును చ శు ని తలను బెళ్టిను, అ వరదో 

ఆద్భశ రి వురుషుడు ఖగ్దుని తలివగడ్రులయింటిః “కొనిపోయను. 

ఖడ్దుడు సమ్మట వారి యాజ్ఞ! సు మోణిక సుఖముగా నుండెను. 

చృక్కుడు చక్ర మును ఫరమునం గని జానిస్ గూర్చి యి 

ట్లనియె._ లోక ములోని యితర పాష్రలనుకూడ పాపమునుండి 

కాపాడుము. అందణు పాపము es నీవ్ర నాతల్మవెనే 

యుండుము. ఇట్లు పలికన యా మవహాసత్తున్నిపె తుష్టిమై 

వువ్వులవాన గురియుచు దెవతీలు వలికిరి..__*బళి బళి! మవో 

సక, ఈకరుణచే నీ పాపము తయించినది. నీకు అవతమయ 

మగు ధనము కలుగుసు.” అంత చక్రుని నిరముసుండి ఆయినువ 

చక్రము మోతు అదృశ్య మామయును. అంతట అకాశమునుండి 

ఒక విద్యాధర కువమూరుంయు తుష్టి చ ఇందు దుండదు పరపిన మవార్ల 

రత్న సముదాయమును అచ్చి చక్రు, స రయొడిలో కూర్చుండ? 

బెట్టుకొని ధవళనగరమునకు see విడిచి తాను నిజ 

థామమునకుం బోయెను. చక్రుండు తల్లిదండ్రు లనుగూడి బంధు 

వులకు నే శ్రొత్సవమునశేని . వృత్తాంతమును వారికి చెప్ప 

"ధర్మము మోాణక సుఖ ముండెను, 

68 
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ఇట్లు కథ చెప్పి చంద్ర స్వామి మహీపాలునితో 'పుత్తా, 

తల్లిదండ్రులను విరోధించుటకు ఫల మిట్టిది. వారియందలి భ_కి 

కామ భ్ధేనువు. అందులకు ఈకథను వినుము.” అని మరల నిట్లు 

చెప్పం దొడం7ను. 

మహాతపునికథ 

ఫూర్వము వనచారి మవాోతపుం డను నొకముని తపము 

నేయుచు చెట్టునీడం గనార్చుండుడు, అతనిపై చెట్టువెనుండి 

కొంగ యొకటి నెట్ట వేనెను. అతండు కోపముతో దానిని 

చూచినమ్మాత్రాన అది బూడిద మై నేల గూలెను. మునికి 

ఆతపః వ్ర భావమున్నక అహంశారము కలిగాను. ఒకనాండు 

ఒక నగరములో ఆ ముని ఒక బ్రాహాణగృహమునకుం బోయి 

అందలి యిల్లాలిని ఖితు యడిగను. కొంచెము సెవుండుము 

భఛ_ర్పృపరిచర్య చెయుచున్నాను వచ్చెదను.” అని ఆపతి వృత 

పలికెను. ముని కోపముతో వభూడలా ఆమె *మునీ, నేను 

కొంగను కాను జుమా.’ అనెను. అందులకు ఆశ్చర్యపడి ముని 

అటం గూర్చుండి “ఈమెకు వదియెట్టు శతెలినీనది?' అని చింతించు 

చుండెను ఆమెయు అగ్ని కార్యాదికమున్నకై భర్థ ఎ్రగొయ్రూష 

ముగించి మునికి భితు తెచ్చెను. ముని చేతులు మోడ్చి “అవూ, 

నాళొంగ వృత్తాంతము పరోతు మయ్యును నీకెట్లు తెలినీనదో 

ముందు వెప్పుదువేని నేను పివుట భఖితును గ్రహింవెదను. 

అనెను. “నేను భ_ర్హృభ_క్తికంబ వేలు ధర్మ మెజుంగను. ఆ 
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మహిమచే నాకు ఇట్టి జ్ఞానబలము కలదు. ఈ చెంత ధర్మ 

వ్యాధు డని యొక కసాయివా.డు కలడు. పోయి వానిని 

దర్శింతువెని నీ యహంకారము పోవును. నీకు మేలు కలుగును 

అని యావతి వ్ర త పలుకగా నుని ఆతిథ్యము గ్ర పంచి ఆమెకు 

పసృణమిల్లీ పోయి, మటునా(డు ధర్మవ్యాధుని వెదకి బజాటులో 

మాంసము విక యించుచుండంగా కనివటి దగణం బోయెను. 
య 6. ౯౧ 

మునిని చూచిన మాతముననే “ఆ పతివత నిన్ను 
— Wy 

గ “9 7 4 న 2 . స వచటికి పంవినదా హాల తమా? అని ధర్మ వ్యాధుండు 

అడిగాను. ముని ఆశ్చర్యపడి “మాంస మముకొొను నీకు పట్ల 
పార రు 

జ్ఞాన మెట్లు కలిగినది?” అని యడిగెను. “నేను తల్లిదండ్రు లకు 

భక్తుండస్తు వారు నాకు పరాయణము. వారికి స్నానము 

చేయించి నేను స్నానము చేయుదును. వారికి అన్నమువెట్టి 

వారి భోజన మయినపిమట నేను భుజింతును. వారిని పరుండ 

చెట్టి నేను పరుందును. ఇతరులు కొట్టిన జంతున్రలమాంసము 

నేను వృ _త్యర్థముగా స్వధర్మనిరతుండ నయి వి క్ర యింతును, 

ధనాళ చేం గాదు. జ్ఞానవిఘ్న మయిన యహంకారమును నేను 

ఆ పతి వ్ర తయు నదలీితిమి. అందువలన మాకు ఇట్టి జ్ఞానము 

కలదు. కనుక నీవును అహంకారము మాని కుద్ధ్యర్థను ముని 

వ్రతుండ 5 స్వధర్మము ఆచరింపుము. అందుచే నికు పర జాతి 

అగపడును. అని ధర్మ వ్యాధుం డుపదేశింపంగా ముని అతని 

యింటికిం బోయి, అచట వానిచర్యను మాచి తుష్షుం 2, నన 
6) య 
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మునకు బోయి ఆ యువజేశమును ఆచరించి సిద్ధు డాయెను, 

జ కోయు 0 > - స ని క ఆ వతివ్రతయు ధర్భవ స్టధుండును ధర్శచర్య చె సద్దు లయిరి. పతి 

యందును తల్టీదండ్రు లయందును భ_కి కలిగిన, ఇట్టి వృభావము 

కల్లును. కనుక నిన్ను మాడంగోరుచున్న తల్లిని చూతును రము, 
౧ ఇ a (౪0 = 

ఇట్లు తండి చెప్పా మహీపాొలుడు అంగీకరించి, తలిని 
య ల (౧౧ 

-§ క po ష్య ళా. అ గ 

మూాడంబానవువాం డై, ధర్మపత యయిన యనంతస్వామికి ఆ 

యుద్యమము తెలిపి సకల రజక భారమును ఆయనకు ఒప్ప 

గించి రాతి, తం డితో గూడ బమలువెడ లెను. క మముగా 
టో లో pr 

న్వ దేశము చేరి, వసంతు(డు నీకనధువునుంబో లె మహిపాలుండు 

తల్లిని సంతో వ, పెళ్పైను. కొంత కాలము బంధుసత్కాారములు 

పొందుచు మహీపాలుండు అచటనే యుండెను. నడచిన 

వృ త్తాంతములను తం డ్రై అందఅకుసు చెపవ్పుచుండెను. వంతలో 

తారాఫురములో మహీపాలుని భార్య బంధుమతిదెవి తెల్ల 

వాజుంగగానే మేలుకొని పతి యొచటికి పోయినదియు నెజుంగక 

విరహాతుర మై _ప్రాసాదోవవనాదులయం చెచటను వినోదము 

నొందక బావ్పథాకలు రెండవపహారముగా రాలు చుండంగా 

జ రి Ard జ శ ప్రలవించుచు మరలి దత యాయొను. మంత్రి అనంతస్వామి 

“అమా, వుపాపాలుండు కార్యవళశమున౦ బోయినాండు, త్వరగా 

ఖవ్చ్పేద నని చెప్పినాడు. దుఃఖవడకునము.” అని ఓదార్చంగా 
్వ ఐత 

ఆమె ఎట్ట కలకు ధైర్య మవబంబిం చెను. పిమ్మట నామె భర్చృ 

వృత్తాంత జ్ఞ నార్ధము డేశాంత శాగతు లయిన భ్రాహణొ త్తే 
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ముల నెల్ల సత్క_రించు చుండెను. వారిలో దానార్గ మై వచ్చిన 

యొక పెద్రాహ్హణుని సంగ మదత్తుం డనువానినీ ఆనవాలును 

"వేరును చెప్పి తన భ_ర్రవృత్తాంతే మడిగాను. ఆ _బ్రాహాణు(డు 

“అట్టివాని నెవనిని నేను కాన నైతిని, అయినను, దేవీ, నీవు 

అవైర్యపడ వలదు. మంచి కర్ణ లు చేయు చుండిన, కొొలంది 

కాలమునకు అభీష్ట సంయోగము కలుగును. అందులకు నేను 

మూచిన యీ యాళ్ళ్చర్య్యమును చెప్పెదను వినుము.’ అని 

యిట్లు హక్ కః 

© భువనరాజుకథ. 

ల ర్ ఎవరిలో _ ప © 
నేను తిర్భ్ణయాత్రై'పరాయణు(డ నై పామా,ద్రియందు 

మానససరస్సునకు బోయి అందు అద్దమువంటి యొక మణి 

మయ గృహమును గాంచితిని. అందునుండి ఆకిన్మికముగా వెడలి 

CT "గ్ 0 x ఖడ్డ పాణి యొక పురుషుడు దివ్యనారీగ ణాన్వితుం డై గ "బ్టక్కి, 
“| సై వీ. యో అచటి యుద్యానమందు ఆస్ర్రిలతోం గూడ సానక్రీడ ననుభ 

వించు చుండెను. నేను దూరముననుండియే వారి కగ వడక యే 

కుతూహాలముశే మాచుచు ఉంటిని. అంతట ఎక్కు డనుండి యో 

యందగాడు ఒకడు నా యున్న తావ్రువకు వచ్చెను. ఆతనికి 

నేను చాచిన యా విశేషమును చెప్పి యా పురుషుని స్తీ 
5 0 ౭7 హురుము-డ "౧ లను వూవితిని. దానినిచూచి ఆ పురుషుడు తన వృత త్ర 

మును నాకు చెప్పెను. 
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సను త్రిభువనపురమున శ్రిభువనుం డను రాజను. 

అందు నన్ను ఒక పాళుపతుండు చిరకాలము ఆ శ్ర యింవను, 

వల నన్ను ఆశ్ర్రయిం చెద వని నే నడుగగా తాను బిలఖద్దము 

సాధింప నున్నా6 డనియు నేను తనకు సాయము చేయవలయు 

ననియు వేండెను. నేనును అంగీకరించితిని అంత నతండు 

నన్ను తోడ్కొని యరణ్యమునకుం బోయి  హోవమూదులచే 

రాత్రి వివరమును కనివట్టి నన్ను “రయి మపహావీరుండా, నీవు, 

ముందుగా వందు వ్ర వెశింపుము, నీకు దివ్యుఖడ్డము దొరకగానే 

వెలువడి వచ్చి నన్ను వ వేశవెటుము. అటు చేనెద నని నాకు 
ల లు mM 

'పతిజ్ఞ చేయుము. అని పలికెను. నేను అతనికి పహ*తిన చేసి వివ 
J ఈ ల 

రములో వ్ర వేశించి లోపల నొకరత్నమయ గేహమును కంటిని, 

అందునుండి ప, 'థఛాన యైన యసుర కస్యక ఒక తె వెలువడి నన్ను 

లోనికి తోడుకొని పోయి నాకు ఖడ్దమును ఇచ్చి ఈ ఖడ్భము 

సర్వసిద్ధి వ్రదము ఆశకాశగతిదాయి, దీనిని వదిలముగా కాపాడు 

కొనుము. * అని వలిశెను. నేను ఆమెతో ఫొంతకాల ముంటిని. 

జ్ఞ పి లెచ్చుకొని వెలువడి పాళువతుని ఆ యసురమందిరమునకు 

కొనిపోయితిని. నేను అచట సపరివార మైన మొదటి యసుర 

కన్యతోను అతడు మజీయొక యసురకన్యతొోను ఉంటిమి. ఒక 

సాడు నేను పానమత్తుండ నై యుండంగా, పాశువతుండు నా 

వ్ర క్క_ నున్న నాదివ్యుఖద్దమును వంచించి హరించి తన వసము 

చేసికొని దానివలనం గలిగిన నమవోసిద్ధియొక్క- ప్ర భావముచేత 
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నన్ను పట్టుకొని బిలము వెలుపలికి త్రో నీవై ఇను అది మొదలు 

పండ్రెండు సంవత్సరములు వాండు ఎక్కడ నైన పెలువజెనెని 
పట్లుకొందును గాక యని బిలముఖనులను పదకుచున్నాను. 

వాండు పన్నా శ్ల్ళకు ఇప్పుడు ఈ నాయసురకన్యతో' నే శడించుచు 

ఇక్కడ అగవడినాండు.” 

పట్లు ట్ర భువన రాజు నాతో వలుకుసమయముననే ఆపాశు 

వతుండు సానమదముచ ని దృపోయెను రాజు నిద్రించుచున్న 

యాతని చెంతనున్న యా ఖడ్షమును హరించి డాని మహమ 

చత మరల దిస్యవ,భానముసు పొందెను పాశువతుని తన్ని 

లేపి 'బెదరించెను గాని చంహడాయెను తాను పివారసమేతగా 

మరల తనకు దొరకిన యా యనురకన్య తో నాడ సిస్ధితోనుం 

బోలె బిలప,పెశము చేను వావము! పాశువతుండు, సిద్ధి 
el SE DN బ్ ఖల ఒరి త భ్రష్టాంజాయెను! చింస్యా స్టా లయ్వ్యుసు కత స్ను లు భ్రంశము 

పొందుట నిశ్సయముగడా దీనిన నరు సాక్షాత్తుగా చూచి, 
చెపి, చేశములు గువ్వరుచు ఇటకు వచ్చితిని 'డెవి, నీకును 

చిర కాలమున ౩ నను ప్రియ సంయోగము తప్పక కలుగును, 

త్ర, భువన రాజు నకుం గాలెదా శుభకర్షులకు చెటుపు రాదు, 

ఇట్లు ఆ బ్రావాణుయ వలుకంగా బంధుమత్ సంతోషించి ఆత 

నిని బవహుధన మిచ్చి కృ ఆార్జునిం బేనెను, 

మటునాంఘ మణి యొక బాహణుండు దవూర దేశము 

నుండి అచటికి వచ్చెను అతనినీ బంధువముతి భ్య్రర్తయొక్క ఆన 
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వాలును చేరును చెప్పి వృత్తాంత నడిగెను. ఆ విప్రుడు పలి 
జాజి WY) 

"నువ దేవీ నీ భర్తను నేను మాడ లేదు. నాకు సుమనసుం డని 
అన్న్వర్థ నామము. నీకు మనస్సు తుష్ట మగు నని నా మనస్సు 

థి లు 

చెప్పుచున్నది చిరకెలమున కైనను నీకు ప్రియసనూగమము 

కలుగును. అందులకు ఈ కథను వినుము. 

దమయ౦తి కథం 

ఫూర్వము నలు డని నిషధ దేశమున రా జుండెను. 
పో గ తో ణ్ రౌ జా రా మే, అతని రూపమునకు ఓడియే కాముడు త్రీవురారాతి నేత్రాగ్ని 

యందు వడి దేహమును త్యజించెను. ఆయన తనకు తగిన 

భార్యను వెదకుచు దమయంతి యొకతె కలదని వినెను. దమ 

యంతి తండ్రి విదర్భరాజు ఫీము(డు తన కన్యకు తగిన భర్తను 

వెదకుచు నలుండు తప్ప ఆమెకు తగిన వరుండు మణీ లే: డని 

'తెలినికొసను. ఈ లోపల దమయంతి యొకనాండు తన నగర 

మున జలవిహా రార్భమై సరోవరములో దిగియెను. అందు ఒక 

రాజహంస కమలోత్సలములను కొలుకుచు సుండంగా చూచి 

ఆమె కీ డాదరమునే దానిని ఉత్త్సరీయమువై ని గప్పి వట్టుకొ 
a, జావ ౬ I) 

నెను. ఆ దిన్భ హంస మనుహ్యవాక్కు_లతో దమయంతీతో 

“రాజపుత్తి నీకు ఉపకారము చేసెదను నన్ను వదలుము, 
జ) 

నలు డని సద్దుణ గుంఫీతుడు నిషధరాజు కలడు. అతనిని 

దివ్య్యాంగ నలు కూడ వోరముంచో లె హృదయనులం దాల్లురు. 

అతనికి నీవు తగిన భార్యవు. ఆయన నీకు తగిన భర్త. మో 
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యిరున్రుర యీతుల్యసం యోగ మునకు నేను కామదూతనయ్యె 

దను* అనెను దమయంతి ఆ దివ్యహంసమువాక్కుు తప్ప 

దని తలంచి అశ చేయు మని దానిని వదలను శృవణమార్ష 

వ్ర నిష్టండయిన యానలుండు తన మనస్సును హరించెను గాన్రన 

దమయంతి * నలుని తవ్వ మణయొకని వరియింపను' అని 

హంసతోం బలికెను 

ఆ హంస అటనుండి పోయి నిషధబెశమున జల E, "త్త 

పరాయణుడై నలుడు అ ఛ్యాసీంచియున్న సరన్నునం బ్ర వె 

శించెను నలవమువోరాజు మనోరమ మయిన యారాజహంసనను 

చూచి వినోదముచే తన యు త్తరీయమును మింద వైచిపట్టు 

కొనెను హంసయు రాజా నన్ను వదలుము, నేను నీకు 

ఉపకారము చేయవచ్చితిని వినుము: నిదర్భ రాజు భిమునకు 

దనుయంతి యని కొమరిత భూలోక తిలో త్రను చెనతలకును 

కోరందగినది కలదు నీగుణములు నేను చెప్పణా ఆమె నిన్నే 

వరియించినది ఆ వృత్తాంతనును నీకు నెను చెప్ప వచ్చితిని” 

అని ఫలి కను సత్ఫ్సలోజ్ఞ గలము అయిన యీాపాంస వచనముల 

చేతను పుప్పేషు విశిఖములచేతను నలమవో రాజు ఒక్కుమ్లడి 

కొట్టువడెను “విహంగో తమా, మూ్తీభవించిన మనోరథ 

సంప త్రియుంబో లె ఆము నన్ను వరించుటచే నేను ధన్యుండ 

నయితినీ,” అని పలికి, నలనువారాజు హంసను వదలెను 
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హంసయు దవముయంతిశడరకుం బోయి ఆమెకు ఆవృత్యాంతమును 

దమయంతియు యు క్షిగా తల్లిచే నల్మప్తావ్లికె స్వయం 

వరము చాటు మని తండ్రిని వె.డించెను. అతడును అంగీకరించి 

లోక మెల్ల సకలరాజులను పిలుచుటకు దూతలను పంవెను. 

రాజు లెల్లరును విదర్శనగరమునకు స్వయంవశార్థము పోవు 
చుండిరి. నలుండును రథ మెక్కి తరలి పోవుచుండెను. ఆ సమ 

యమున ఇం ద్రాదిలోకపాలురు నారదమునివలన దమయంతి 

సయంవరమును ఆమెకు నలునినై గూరియు వినిరి. బంద 

వాయు య మాన్ని వరుణులు క లయంబపికికొని దమయంతీ బద్ద 

మానసు లై! విదర్భనగరమునకుం పోవుచున్న నలునికడకు వచ్చి 
వ్రణతుండైన యతనితో “రాజా, నీవ్రు వోయి మామాటగా 

దనాయంతితోో “మాయేనురలో ఒకనిని వరియింపుము మరణ 

ధర్షు డయిన మనుష్యుని ఏల కోరెదన్రు ? మేము అమరులము.” 

అని పలుకుము. మానరముచే నీవు ఇతరులకు అగవడకయీ 

ఆమెయొద్దకు పోవుదువు.” అని కోరిరి. నలుండుసు అంగీకరించి 

ఆప్ర, కారమే అదృళ్యు.డై అంతఃపవ్రురను వొచ్చి దమయంతితో 

ఆ దేవాజ్ఞ ను విన్నవించిను. ఆ సాధి విని “సరియే, దేవతలు 

గొప్పవాశే, అయినను నేను వారలను కోరను. నాకు నలుండే 

భర. అని పలకెను ఆమె యిట్లు నిశ్చయముగా చెవ్ప్చంగా 

నలుడు ఆమెకు తన్ను లెలువుకొని. ఇం ద్రాదులకడకు వచ్చి, 
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ఆవృచౌంతమును నివేదించెను * ఓయి సత్య వాదీ, "మేము నీకు 

వళ్యులము, నీవు తలంచిన మాత్రాన మేము వచ్చెదము ” అని 

వలికి చెవతలు దమయంతిని వరించువారె నలరూసము దాప్బీ 

మనుస్యుధర్మము నవలంబించి స్వయంనర మందిరములో నలుని 

చెంత గూర్చుండిరి 

అంత దమయంతి వచ్చి, క్ర మముగా భ్రాత ఒక్కరం 

రాజును తెలుపు చుండగా ఎక్కడను మనస్సును నిలువక 

నలునిచోటికి వచ్చినడై, భాYత నలరూపులను ఛాయాని మేషాది 

చివ్నా లను ఆబుగురను కని చింతించుచుండఃగా, వ్యాకులిత 

హృదయ మై “నిశ్చయముగా లోకపాలురు ఏన్రగును నన్ను 

వంచించుటకు ఈ మాయ వన్ని నారు ఆజవబా(డు నలుడు, 

నాకు నలుడు తప్ప మజయొకండు నరుడు గాండు “అని తలంచి, 

నచె కాయి త్త మానస యె, "దేవతల వపు తరిగి యూ రీతొని 

నిన్న వించెను!. “ఓ తోకపాలకుల?ర౪, ఇషక్నమం డైనసు 

నామనస్సు నలుని తప్బ వమజయొశన్నిప చుండ దని నాయందు 

కరుణించి ఆ సత్యము చె మా నిజరూవనులను చాల్చుండు 

ముందు వరింపంబడిన నరునిక౦ టె వ్రతరు లంపటును కన్యకు వర 

పురుషులు వారికి ఆమెయు పర భార్య వ్రట్టుండంగా మోకు 

ఈ యజ్ఞాన మెట్లు గలిగినది! ఆమాటవిని ఇంద్రాది దవతలు 

ఏవ్రురును నిజరూపములు దాెల్సిరి. నలమహో రాజా మాత్రము 

ఏక రూవముననే యుండెను దమయంతి సంతనించ్చి అతనియందు 
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ఫుశ్ఫోందీవర సుందరములను దృష్టి వరణమాలలను వై చెను. దివి 

నుండి పువ్వులవాన గురినెను ఫీమశాజా నలునికి దమయంతికి 

నివాహమంగళము జరీవెను దెవతలును రాజులును ఖల 

రాజుచే ఉచితనత్కారములు నడనీ నిజథావమములకు పోయిరి 

ఉంద్రాదులకు దారిలో కలిదా్వాపరులు ఎదురునడిరి 

వారు దమయంతీ స్వయంవరమునకు పోవుచున్నా రని యెజీంగి 

ఇంద్రాదులు ' మోరేల విదర్శబెశమునకు పోయెదరు * నలుని 

దమయంతి వరియించినది మేము అటనుండియు వచ్చుచున్నా 

రను” అనిరి పాపాశయలు కలిద్వాపరులు ఆమాటకు మిము 

బోంట్లను * బెవతిలను వదలి ఆమె మ శ్ర్యర్ణిని వరియించినది 

గదా! అందులకే అవళ్యము వా రిరువ్రురసు ఎడంబా పెదము 

అని వతనవ్య పోయిరి నలుడు ఏదువినములు నూను యింట 

నుండి కృతాగుం డై దమయంతిం వోడ్కొని నిహధ దెళశమునకుం 

బోయెను అచట ఆ దంపతుల వేము గార ర్వాధికముగా నుం 

డెను శర్వనికి గారిదెహార్గము, నలునికి దమయంగి ఆత్త గానె 

యుండాను కాల క్కమమున దమయంతి నలునివలన ఏ6 ద్ర నెను 

డను కొమరుని బ్రింద్భ సేన యను కొవురితవు కనిమొును కలి 

ఇంత కాలమును తనవ్రతన నెజపెర్చుకొనువాండై యతనియందు 

ప్ర పశించుకొఅకు య థాశొస్త వర్తసుం డైన యతనియందు 

దోషమే మయిన పుట్టునా యని పెచియుండెనుు ఒకనాండు 

నలుడు పానముదనమువె మజుచి పాద ప్రుయమాలనము చేయక 
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సంథోప్థి పాసన చేయక ని దృించుచుండెను_ డిచానిశము వేచి 

యున్న కలి ఆ రంధ్రమున నలుని శరిరము వొ చచ్చెను అంతట 

నలమవో రాజు ధర్మము నల క్రమించి యథారుచి దురాచారుం 

జాయెను. జూదను లాడుకు, దాసీజనములతో రనిం చుట్ట అస 

త్యము లాడుట్క పగలు నిద్రించుట, రాత్రులు మేలుకొసుట, 

నిష్కూరణముగా కోపించుట, అన్యాయముగా ధనము కొనుట, 

సజ్జనులను అవమానించుటు, దుర్హనులను సమానించుట ఇ 

వనులు చయుచుండెాను ఆక్టా దా్య్గావరుండు నలుని తమ్ముం డైన 

పుష్క_రునియందు సమయము గని చొచ్చి నలునివలెనే వానిని 

దురాబారునిం గావించెను 

ఒకనాడు నలుడు తమ్ముని యింట అంద మయిన తెల్ల 

యెద్దును దాంతే మును వేరిదానిని కని తన కి సుని యడిగెను 

పుమ్మ_రుండు ద్వాపర ప్రరణశచే అన్నె భ_క్షిచెడి దానిని 

నలునికి ఈయక నీకు ఈ వృషభము కావలయునేని నాతో 

జూదమాడి శెకొనుము” అని వలికెనుు నలుడు తెలివి మాలి 

జూద మాడం దొడంగను పుష్కరుని పందెము ఆ యెద్దు, 

నలుని పందెము ఏనుగులు మొదలగునవి. ప్రవ్మురుండు సదా 

గెలుచు చుండెను, నలుడు సదా పీడుచుండెను రెండుమూడు 

దినములలో బలమును కోశమును నలుడు ఓడెను ఎందయలు 

వారించినను కలినమావిష్టు. డ్రై నలుడు జూదము నూనం 

డాయును అంతట రాజ్యము పోయిన దని నిళృయించుకొని 
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దమయంతి తన శిశువుల నిరువురను మంచి రథ మెక్కించి తన 

తండి యింటికి బంవెను. నలుడు రాజమంతయు తమునికి 
ce 2?) శీ 

ఓజెను. పుష్కరుడు జయోత్సవముతో నలుని 'నీ యితర 

ధనము లెల్లను అయినవి దమయంతిని ఒడ్షుము* అనెను. ఆ 

మాటకు నలుడు గాలికి నివ్వువలె మండుచు ఉండెను, బదులు 

వలుక లేదు, పందెము వేయలేదు. అంత ప్రష్క_రుడు “భార్యను 

పందెము ఒగ్గ వేని, ఆమెతోయగనాడ ఈనా దేశము వదలిపొమ్లు * 

అనెను. అంతట నలుడు దమయంతిం దోడొ్క్కొని వెలువజెను. 

'రాజపుుషులు వారిని ఎల్హవణకును పంపి వచ్చిరి. ఆహా! నలు 

నికి గూడ కలి యిట్టియవస్థను కలిగిం చె ననగా (క్రమ్ప్రాయు 

లయిన యితరుల గతి చెప్పవల యునా? చీచీ! ఢర్శదూూరము 

నిఃన్నహము అయిన యా జూదము రాజర్దులకు గాడ నిట్ట 

యాపదలను కలిగించినది, కలిదాషపరుల జీవిత మిది. 

అట్లు తమ్ముడు సక లై శ్వర్యములు పహారింపంగా నలుండు 

దముయంతీ సహాయు( డయి విదేశమునకుం బోనుచు ఆశటికి 

బడలి వనమార్లమున నుండెను. ఆమెపాదములు ద ర్భాంకుర 

శుతములగుడు నచట నొకసర స్తీరమున నిరువురు విశ్రామార్గము 
కకార్చుండిరీ అంత నచటికి రెండు హంసలు వచ్చినవి. ఆవో 

రార్భము రాజు వానిని పట్టుకొనుటశకై వానిమోంద తన యుత్త 

రీయమును విసరెను. ఆ యంచలు ఉ త్తరియమును హారించు 

కొని పోయినవి. “హంసకూాప్రున ఆ యడీ్ములు వచ్చి నీ వస్త్ర 
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మునుసనాడ పహారిందుకొని పోయినవి” అని ఆకాశమునుండి 

నలునికి వాక్కు. వినబడెను అంత నారాజు దుఃఖఖతుం చై ఏక 

వస్తుం డై కూస్చండి దమయంతి దేవికి విదర్భ నగర మార్టమును 
మూనంచెను ప్రయా, ఈజారి విచర్నదశమునకు నీతం చే 

యింటికి నడ మును ఇది అంగ బెశళమువనకు దారి ఇది కోసల 

మునకు దారీ? ఆ మూటలు వినీ దమయంతి 'ఆర్యపుత్తు (డు 

సమ్ని వదలివేయ సున్నాడు కాణబోొలును, కొదేని ఈమార్ల 

ముల సెల మూావునుి” అని భయపడెను వారు ఆవనములో 

ఫలము లారగించి రత్రి కుశకయనమున వరుండిరి దమయంతి 
దారి సడచినబడలిక జ త్వరలో" ఒడ లెజబులక ని ద్ర పోయెను 

నలుడు కలిమాహితుం డై ని చ పోక దవుయంతిని ఎడబాయ 

నుదోోగించి వచమయంతియొక్కం వ స్త్రార్లముసు తటిగి తను 

చుట్టుకొని ఆమెను విడనాడి వడలిపోయెసు 

దమయంతి రాత్రీయెల్ల నిద్రించి మేలొ_ని వతినిగానక, 

తన్ను వవలి పోయె ననీ తలంచి విలవింవం దొడంగప “వా! 

ఆగ్యపు త్రై, మహాప, శత్రు న్రులయందుని దయగ లవాడా, 

వుద్భత్సల, ఎనరు నిన్ను నావ నిహ్మరుణునిం గావించిరి 

ఒంటరిగా కాలినడక చ అడవులలో ఎట్టు తీరుగుదువు ? ఎవరు 

నీకు శ, మూాపనోదనార్గము వరిచర్య చేయుదురు? రాజులమౌళి 

మాలావ రాగముల చే రంజితము లయిన నీపాదములను దారిలో 

ఇప్పుడు ధూళి కలుషము చేయుచున్నది గడా! హరిచందన 
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చూర్షమునకుంగాడ కందున దైన నీయంగము మథ్యావ్న్న 
'ర్మా_తపమును ఎట్లు సహించును ? నాకు బాలు డైన పుత్రుం 

డేల? కొమరిత యేల? నేను వతి వ్ర తనయేని దేవతలు నీకు మేలు 

చేయుదురు గాక.’ ఇట్లు ఏకాకిని యై వడ్చుచు దమయంతి 

అతండు వూర్వము చూవిన మార్చమునం బోవుచుంటడెను. ఎట్ట 

శేలకు నదులను శై లవనావళులను దాంటెను గాని నలున్నివె 

భ_క్టిని నూత్రము వదలలేదు. ఆమె పాతివ్రత్య లేజస్సు ఆమెను 

మార్లములో రథం చెను. ఎట్లనిను లుబ్దకుం డొకండు ఆమెను 

పాపమునుండి రఖీంచి కామాతురుః డై తణములో భస్మమై 

పోయెను. అంతట డై వవశమున వచ్చిన యొక బిడారుతో చేరి 

ఆమె |, మముగా సుబాహుమపానాజు నగరము చేరెను, 

అచట రాజసుత మేడనుండి దూరమునం దే ఈమెను మాచి 

ఆ సౌందర్య్యమునకు ప్కెమించి రప్పించి తమతల్లికి కానుకగా 

నొప్పగించను. మహాదేవి ఆదరించి అడుగగా దమయంతి 

తన్ను భర వదలి పోయె నని పలికి కాలము గడపుచుండెను. 

ఈలోపల ఆమెతం డ్రి, భీవురాజు నలవృ త్తాంతము విని 

వారి నిరున్సరను వెదకుటకు ఆ ప్త జనులను నలు దిక్కులకుం 

బంవిను. వారిలో సువేణుం డను నొకమం తి బాహణరూప 
లి 

మున ఆ సుబావు రాజథానికి వచ్చెను. అచట ఆగంతునవులను 

వెదకుచున్న యా దమయంతిని అతండు చూచెను. ఆమెయు 

తండ్రియొక్క. మంత్రిని అతనిం జూచెను. ఇరువురును ఒండొరు 
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వుల ఆనవాలు వట్ట 

వృత్తాంతము విని వారిని పిలిపించి దమయంతి తశభగినీసుత 

యని తెలిసికొని తన భ రకు తెలివి ఆమెను సమానించి రథ 

'మెక్కించి సువేణునితోను నై న్యముతోను ఫీమపవ్టురికిం బంవెను,. 

దమయంతి తన బిడ్డలను క లనికొని తండి, చేత నలుని 

వెదకించుచుండాను. 

క. “వనమున న్రిత బాలక, మునుకొని విడనాడి వడిం గుముద్వతి గాంత౯ 

గొని యంబరఖండంబుక , గనంబడశే యయ తెటకొ ఘాతుకచం ద్రాం 

అని నలుం డుండందగు తావుల బిగ్గరగా పాడుం డని భీమ 
రాజు చారుల కాన తెచ్చెను. 

ఈలోపల నలమవాోరాజు ఆవనములో రోల, అర్థవస్తా 

వడువం దొడంగిరి. సుబావురాజ్లి అ 

వ) 

వృతుం డై దూరము పోను చుండెను. యక చో రాగుల 

“నేను కాలకముందే నన్ను వెలికి. దీనీ కాను కావుము”* అని 

"మొటు వినంబజెను. అంతట నలమవాోరాజా దావానల సమో 

పమున చుట్టచుట్టుకొని అట్లు మొబివెట్టుచున్న యొకనాగముం 

గాంచి, వననహ్ని చె ఉ గ "హాతివాస్త్రముతొ సీగం బట్టుకొనం 

బడినదో యన శిరమున ఫణారత్న ప,భెజూలజటిల మైన యా 

నాగమును దేసీ కృపతో నెత్త రొమ్మున గొని దూరము 

పోయి క్రంద విడువ బోయెను. అంత నా నాగను మరల 'ఇశ 

వదియడుగులు బిగ్గరగా లెక్కించుచుం బోయి తుదను నన్ను 

వదలుము,’ అని నేడెను. *“ఏకమ్, ద్వే, త్రీణి, చత్యారి, పష 

షట్, నష్హ్ర అష్ట్క నవు దశి అని వలుకంగా నే బుజముమిోాంద 
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సున్న పాము లలాటమునం గబిచెను. ఆంత నలుడు చేతులు 

కుబుచ ©. విరూపు. ఆ. “స లినా యను సవ్ప్చమును బుజము 

నసురరి:.పరంు. “కాజు మామను. “నీ పవను? జాతు. మ యిట్టి 

వ్ర త్యుప కారము చేనీతివి * అని యడిగెను. “ రాజూ, నేను 

కరో్కో_టకుండను నాగరాజను. మేలుకొటజశే నిన్ను6 గ అుచిలిని. 

అజాతవాసనున వొ రూప్యము గొవ్పవారిక్ కార్య సిద్ధిని వలి 
ళు 

గించును, అన్ని శౌచమను లి యీావస్త్రద్యాయవ 3 చ్ కొమ్ము. 

దీనిని ధరింతువేని నిజరూవముసు పొందుదువు’ అని వలి! 

వస్త్రద్యాయ మిచ్చి కర్మో_టకు(డు పోయగ్యా నలుడు ఆననను 

నుండి క్రమముగా వెలువడి, కోసలదేశమునకు: బోయి, తత్పత్ని 

బుతువర్ష రాజును దర్శించి, అతనియింట పాస్వబావు వసు 

"పర నూదుండుగా కొొలువుండి, దివ్యరసము లయిన చోనముల 

వంట చేతను రణవిద్య చేతను అచట వ్రనిద్ధాం య ర లం సం. 

అచట నలుడు పహన్వబాహు వను రల గో 

చుండంగా, విదర్భనాథుని చారులలో నొకండు వచ్చి అచట 

హన్వబాహు వని ఒక ల్లొత్త సూదుండు నూవ లలో 

నలతుల్యుండు కలం డని అచటివారివలన విని, అతండె నలుం డని 

తలంచి, అతండు రాజాస్థానమున సుండంగాా పోయి యు. క్టిగా 

నచట ఆపద్య మును ర 

అందలివారు ఉన్న _త్తవా క్యాభముసు ఆ వాక్యమును 

సరకు గొనరైరి. నూదవెషి మైన నలుండు ఇట్లు పలికెను. 
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గీ, ప డంబరై క కోణంబు గొని చందు సర డన్య మండలమున కరుగువాండు 

తిరుగం దాం గుముద్వతికిం గానంబడకుంట,యశనిభఘాతుక త్వ నునుటయెట్లు? 

ఈ యు త్రేరము సని చామండు, అతండే నలు డని విపత్తుచే 

అట్లు ఎరూపుం డై యున్నాం డని నిక్పుయించుకొన్సి వెడలి 

పోయి పిదర్భనగరము చేరి రాజునకు రాణికి దవుయంతిక్ని 

మూచినది పన్న స ఎల్లను వర్శించెను. అంత దమయంతి తండ్రితో 

“నిస్సందేహముగా అతండే ఆర్యపుత్తు డు గావలయునుు సూద 

వాన్టిజమున సున్నాండు కనుక అతనిని గవ్పించుటనై బుతు 

వర్ల రాజునే ఇక్కడకి _రావింపవలయుూఏ; అందుల్యకె అతనికి 

దూతసు సంపనలయును. దూత బుతుపర్లుని మాచి యిట్లు 

సలుకవలయునుః నలమహారాజు ఎచటికో పోయినాడు, 

ఆయన వార్ష తెలియ లేదు. కావున రేవు ఉదయమున దమ 

యంత వునస్సషయంవరము కావించును. కనుక మిరు ఇవ్వుజె 

శీస్ఫుముగా వివర్భనగరమునకు పోపల యును.) అని- ఈమాట 

విని బుతుషుడు రథవిద్యావిశానదు: డైన సలునిమహిమవచే 

ఒకదినమునశే ఇ్రంతదారము నచ్చుసు” అని పలిశెను. అతడు 

అంగీకరింపగా, దమయంతి కోసలదేశమునకు దూతీను యథో 

చితముగా సందేశము కటువి పంపెను దూతయు పోయి 

బుతుప్లునితో నలుడు స్తా నుండంగా వినయముతో ఆ 

దూతేర్థిమును నిపదించెను: * హ్రస్నబావారూ, రథజ్ఞానము నీకు 

కల దని వలికతివి గదా, నీకుం 'నప్పగల దేని -ఈఏన మే న్యు 

విదర్భనగ రము చేర్చుము”. అని బుతువస్టుయ అడిగాను. అళ్లు 
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చేర్చెద నని నలుడు పలికి వెంటనే నరాశములను వూంచి 

రథమును సజ్ఞము వేసెను. “ఈస్వయంవర వవాద నన్ను రప్పించు 

కొనుటకే దమయంతి కల్పించినది. స్వవ్నమం డైనను వాస్త 

వముగా ఆమె ఇట్టితలంపును దాల్బదు. కనుక అచటికి. బోయి 

మూచెదను గాక + ఆని తలంచి హస్తబాహుండు సజ్జ మయిన 
అ జ 

యారథమును బుకుపల్టుని కడకు తోలుకొని వచ్చెను. 

బుతువర్యడయు రథము నెక్కంగానే నలుడు గరుడుని 

వేగమును తీరస్కరించు వేగముతో తోల నారంభించెను, 

దారిలో రథవేగముచే ఉ త్త్రరీయము జాటీపడిపో(గా బుతుపర్ల 

రాజు దాని తేచ్చుకొసుట్య నలుని రథమును ఆంపు మనెను. 

“రాజా నీయుత్తరీయము, ఎక్కడ నున్నది? ఈ తణమునే 

రథము అనేక యోజనములు డాంటి వచ్చినది గదా.’ అని నలుండు 

పలికెను. అంతట బుతుపక్టుంయ నలుని తనకు ఆ రథవిద్య నేరు 
మనియు, తాను అతనికి అతుజ్ఞాన మిచ్చెద ననియు ఆ యక్ష 

విద్య చె అక్షములు వశ మగు ననియు, సకల వస్తు సంఖ్యయు 

తెలియు ననియు, పలీకి అందులకు తార్మా_ణగా అప్పుడు చెంత 

నున్న యొక చెట్టుయొక్క_ ఫల పర్ష్మ సంఖ్యను చెవ్చెసు. అంత 

నలుండు లెక్క పెట్టంగా నే చెట్టులో పండ్లు ఆకులుసు అన్ని యే 

యుండెను. అంత నలుండు రథవిద్యసు బుతుపర్లునికి ఉపదే 

శించి అతనివలన అవ.విద్యను గ్రహించెను. నలుండు ఆవిద్యను 

మణీ యొక చెట్టున పరికించి, సిద్ధిని నిశ్చయము చేసికొనెను, 
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అంత నలుని శరీరమునుండి నల్ల నిపురుషుం డో "కడు వెలువడెను. 

నలుడు వానిని, నీ వెవషడ వని, యడిగెను. నళుశలిన్సి జము 

యంతి నిన్ను వరించిన దన్నయీాసుచె నీచేహము చవొచ్చితిని, 

ఆకారణమున నీనీరి యెల్ల జూవనులో నష్ట మయినది పమ్హట 

కర్కోటకుడు నిన్ను వనములో కణచినను ఆశకాటునకు కాల 

వె లెని. దానిచేత నేను దగ్గుండ నై నయలయుంటిని, సిప్కూ-ర 

ణముగా వఠాపకావీము చేయువారికి ఎవరి! మేలు కలుగును? 

వత్సా, పోయి వచ్చెదను. ఇఇతరుల్యనై నాకుం బ్ర వేశము బేక పో 

లేదు.” అని ఆప్రురుషు:డు పలికి అంతర్హతుం డామెను నలుండు 

యథాపూర్వము థర్మ బుగ్గి యామెను. మరల రథ మెక్కి 

నలుండు బుతుష్టుని ఆదినమే నిదర నగరమునకు కొనిపోయెను. 

బుతుపర్లుని ఆగమనకారణ మడిగి పురజనులు పరిహానీంచిరి, 

అతడును రాచనగరి చెంత నొక లోంగిట విడినెను. 

అంత దమయంతి ఆఘోష విని నలుడు వచ్చె నని 

తలంచి సంతోషించి, తత్త్వము. శెలినికొని ర వ్యని ఒకచేటిని 

పంచెను. చేటికయు వచ్చి విచారించి పోయి ఆమెతో 

“దేవీ నేను పోయి విచారించితని. ఈ కోసలరాజు నీవు 

మరల స్వయంవరము చేయుదు వని మిథ్యాప్ర వాదము విని 

వచ్చినాండు. హ్రస్వబాహు వను సూదుండు రథనవిద్యావిశార 

దుండు ఇతనిని ఒక దినములో నే ఇచ్చటిక్ తోలుకొని వచ్చి 

నాడు. ఆసూదుని నల్ల నివానిని విరూపుని నేను వంటసాలలో 
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Vy 
ముల ముందు ఎయముగా నే నీరు నిండుళు ఎ1యముగానే 

క్ 'యస్ధలు ముంకును శుణములో నానావెళ్య భై జనములు స్థ 

మయినవి ఈ మహాశ్చర్య మును కని నే నిటకు వచ్చితిని” అని 

వన్న విం చె అంత దమయంతి “అగ్నీ నరుణులు నా భ రకు 

వళ్యులు, ఆయన రధవిడ్యా రహస్యములను ఎజ్ంగిననాండుః 

సూదుడు ఎత సాభ ర్త గావలయును ఏ కారణముననో 

విరాపుం డయినాండు నావియోగమువ ఇట్లు కాంబోలును 

చమూచిరిని అతని ౪ ఇభ వము శద్భుతీముగా సున్న నొ పాత్ర, 

కనుక చక్కగా విచారించెదను ”* అని సంకల్పించి తన శెశు 

వుల నిరువ్రరకు అతని కడకు. దోడొ్క్కాని పొ మని చేటే నాజ్ఞా 

పించెను నలుంషు తన శెశువులకు జూచి ఒడిలో కూర్చుండ 6 

బెట్టుకి నీ చాల సెప్పు నంతతథారగా ఏడుచుచుండెను “నా 

బాలురు ఇరువురు ఇల్లి వారె మూేాకామమవహుుని గ ఎ్రిసొమున 

నున్నారు వరిని మాడా వారు స్టేక్ ఎచ్చురి అంతట 

దుఃఖమై కన్నీళ్ళు పెట్టుకొంటిని” అని శలయుడు. పలికెను 

ఆచేటి అది యెల్లం గని పోయి దమయంతికి నిపెదించెకు 

ఆమెయు ఆప్లై వ,బలి మలటునాడు ఆ చేటిని ఏలిచోటని, 

నీవు పోయి బుతువర్లునినూదునిల * నా మాటగా నీకు సాటి 

సూపకారుండు లేం డని వింటిని, కనుక ఈ ఫూ.ట మాయింటికి 

వచ్చి పస్థంజనము చేయుము” అని వలుకుము” అని యాజ్ఞా 

పం చను అశ్లే చేటి పోయి నలుని విలవిచెను నలుండును బుతు 
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వర్షుని యనుమతిచ దమయంతికడకు వచ్చెను. దమయంతియు 

ఆతనిని “సత్యముగా చెప్పుము, నీవు సూదవెషమున నల 

మహారాజవు గావాా అట్లయని చింాస్త్రమగ్నను నన్ను 

గ 'బ్లక్కి-౦వుము.” అని యడిగాను. నలుంచును స్నహహార్ష దుఃఖ 

త పాకులుంజె తలవాంచి అ శుగణదదముగా నిటు పలికేను._ 
Ww ల కక 6 ౧౫ 
“ఆ నలుండనె నేను, సత్యను, పావుడను, కులీళకర్క_ళుండను, 

నిన్ను సంతావవెట్లి అనలు:డ నైతిని *అ ట్లయిన నీకు ఈ 
ర్ న కూ 0 

వై రూవ్వ మెట్టు కలిగినది?” అని దమయంతి యడుగ, నలుడు 
నేక లి ౧ 

కరో్కోటకసఖ్యము "మొదలుగా కలినిర్హమన పర్యంతము తన 

వృత్తాంత మంతయు చెప్పు కరో_టకద తృమును అగ్ని శౌ"చ 

మను వస్త్రయుగముసు దాప్పి నిజూపము పొందెను. 

దవయంటి అవా_వ్పనీజరూప్టని నలుని వమరలం గాంచి 

వికస ద్వదనారవింద యై, కన్నీటిథారలచే హృదయ దుఃఖ 
దవాగ్నిని చల్లార్చుకోనుసదివో లె నొప్పార్సి అనిర్వచనీయ 

హర్ష ములో మునింగాను. ఆమె వరిజనములు వ్ర మదా వేశమునం 

బోయి ఆ నృత్తైంతిముసు తెలువగా, వవ రాజా వచ్చి ఆనల 

దమయంతులను అభినందించి వురిలో నెల్ల మహోత్సవము 
గావించెను. భీమరాజు సంతోషమున చేసిన సత్కారములు 

వడనీ బుతువర్లమవోరాజు సంతోషించి నలుని పృకవూజించి, 

నెలవుగొని కోసలమునకు. బోయెను. విమ్వట నిషధరాజు ఆ కలి 

దౌ రాత్త రీ విబ్బృంభితమును వర్ణించుచు కొంత కాలము పాణ 
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పియానహితుం ఇ అచటనే సుఖముండి, మామగారి నెన 
UU యా | : యా 
ములను గొని నిషధమునకు బోయి అశువిద్భచే పుష్క్ల_రుని 

ఓడించి, ద్వావర విము_క్లిచే నమ్రుడైన యాతనికి ధ ర్యాత్తుం 

డై కొంత చేశ మిచ్చి, దమయంతీ ప్రా _వృహృష్టు: డై, సుఖ 

ముగా రాజ్యము చేధయు చుండెను. 

వెండియు సుమననుఃడు బంధుమతితో ని ట్లనియె. 
“దేసి ఈరీతిని గొప్పవారు దుఃఖము లనుభవించి కల్యాణము 

పాందుదురు. సూ ర్యాదులు అస్పమించి గదా ఉదయము 

పొందుదురు. కనుక పుణ్యాత్తురాలవు నీవును త్వరలోనే నీవతిని 

కాడుదువు. భెర్యముగా నుండుము. ఖేదము మానుము. పతిని 

రప్పించు వుణ్యకర్శలు చేయుము.” ఇట్లు మంచి మాటలు 

పలికిన యాసజ్జనుని ద్విజవరుని బహుధనముల సత్కరించి 

బంధునుతి ప్రాణనాథుని రాక నెదురుసూచుదు ఉండెను. అల్ప 

దినములకే మహీసాలుడును తల్లిని తోడ్కొని వీతృసమేతుం 
డై పూర్ణిమాచంద్రుడు సముద్రజల లక్ష్మీని బోలె జనులకు 

కన్ను ల పండువుగా వచ్చి బంధుమతిని సంతోషవెట్టి రాజ్య 

మేలుచు ఆమెతో య థేచ్భ్చభోగము లనుభవించు చుండెను. 

ఇట్లు తనమం త్రి మరుభూతివలన నరవాహనద త్త దేవుండు 
వనితాసఖుండై చిత్ర కథను విని మిగుల సంతోషము పొందెను. 

అలంకారవతీ లంబకము ముగినీనది. 

a 



% గుర్తుగల గ ంధథములకు నగ ముధరలు. 

చదు వేయోటరాయశాొ స్త్రీ అండ్ |బృద ర్స్, 

4 మల్లి శేశ్యోరగుడిసందు, లింగి నెట్టివీధి జి. (3. ముద రాసు, 

[ వేంకటరాయ శా స్ర్రలవారి భాషహాసేవ __ 

యనుపు సకము “చిత్రము7 నొసంగ బడును. ] 

సంస్కృతే గృ, గ ౦థములు. 

ఖ్ మేఘసంచేశమ... మ్మ నాథ వ్యాఖ్య - "తెనుంగున ర లెపద 

టీకా తాత ర్య పవృపృయోజనచ వర్ష ఆ నేనసమాభానమ.లు, సంస్కృత 

మారంఫీంచువారు ఈ తెనుంగు సంపూర్ణ టీక వేత దీనిని చదివి నులు వుగా 

రసముగ హించి సాహిత్యము పౌందవచ్చును. రు 2 తీ 

రఘువంశము మ ౫ నాథవ్యాఖ్య - తెనుంగు రో రివద టీకాతా 

త్సర్భములు. ఎల్ల వారును స్వయముగా పఠించి సంస్కృతమందు సా 

హిత్య మలవరుచుకొనుటకు ఉమసాధనము. మొదిటి గ సిలు 

ఇప్పుడే 'చెలువడినది, "రండవయ చ్చు 2 59 

కుమారసంభగము, ౧ సిలు. పిదానిప లెచే టీక. మరల ఆచ్చు2 0 
శీఅమరుకాన్యను'. on రలష్య్ము. వేమభూపాల సంస్కృ 

గై సంపు 'బ్లంఛ్రటకయు. 1 0 

శపప్ప'బాణవిలా సమూ. సంస్కృ వ్యాఖ్య. తెనుంగు పూర్ణ టీక.0 8 

* పత్ర పదేశము, మూలముమా త్రము 0 8 
* = “తెనుంగు తర్జుమా 0 8 

* పంచతంత్రము, మూలము 1 8 

* దళకుమారచరి తము i 1 0 

స తెనుంగు తర్జుమా 10 

విక్రృమార్క_ఛర్మిల్రము, వచనమ. * టీకతో (అచ్చగుచున్న ది) 
భోజచరి తము, సులువై నలి, పెదానివలెనే టీక, ల 

(వ,శకల్చ్పవ్లీ (6 ప్రృతములు) 0 8 
నో స్టణచరి శ్రమ. తెనుగు పూర్ణ టీక, (అచ్చగుచున్న ది) 



టే 

కోరసమంజరి, శృంగార రస స్వరూవవి సరము సటీక, i 0 
% ల ఇ థ్ వ్రీయదర్శికా నాటిక, శీ వార ర కృతి సంస్కృృతటివ్ప ఆము, 

గద్య పద్యములు గా అం గ్రీ కరణము సయితము. కే 0 

శశబమంజరీ సమాస కునుమూవళీ తిజంతమంజరులు, 0 dh 

శ ప Ame ర్ ఈ గుర్తుగల టై సంస్క్భృత్మగ,0థ ముల నన్నిటిని మొ_త్రముగా 

కొనిన రు. 5-10.0 అగును. 

ఆ౦ గ ౦థమనములు, 
శ్ర థి 

అము క్రమాల్యద సంజీవనీచ్యాఖ్య. 8.0 
శృంగారనై షధము సర్వంకషా వ్యాఖ్య. 6 0 
విజయవిలాసము, టీకాసహీతము త్వరలో వెలువడును. 
*సారంగ ధరచరి త్రము, టీశాసనహితము, 1 4 
జ్ఞ్వున వసిష్ట రామాయణము "వేదాంతము, మడికిసింగన 1 8 

శఆం ధ బిల్ల ణీయము, నిర్దోషము 0 8 * మ బా 
పారిజా ఆ పవారణము 0 8 

శసారంగ ధరచరి శ్ర, ద్విపద (కవి విశ్వకర్యమతేస్థుయ) 0 8 
హరిశ్చంద్ర ద్విపద, గారనమంతీపృ ణీళము. * 10 

Moss రు దిద్దిన Bo వ్రబంధములు సంస్కృత కావ్య నాట 
కములును పెక్కు లం త్వరలో ముుద్భింపనున్నారము 

నాటక ములు, 

వ,ళాపర ద్రయనాటకము, సటిప్పణము, శొనుసై జు L 4 
బొబ్బిలియుద్ధ నాటకము. 10 
ఉహి నాటకము, (ఆచ్చణ చున్నది) 
శాకుంతలనాటక ము, కాళిదాసీయమునకు తెనుంగు. 1 0 

విక్ర 'మోగ్వశీయము. ల ల సీ 0 12 
మాళవిక “గ్నిమిత నాటకము స క్ 0 12 

నాగానంద నాటక ము 1 0 

రత్నావళీనాటిక, చక్కని విమర్శ వివరణములతోో 1 4 



చీ 
ఉత్తరరామచరి క్ర నా టకము_విపులమగు పీఠికతొ" 

ఈ-నాటకముల్మనన్నిటిని ఒకేషర్యాయము కొనువారికి రు లీ. 
(త పడ కు ఈ త కంటక. న టి స టు క 

నులభ వచన గ ,౦థ ములు, 

*పిత్రో వదేశకభలు, నీఠిబోధకములు, 0 8 
భోజ కాళిదాసకభలు, రనభరితములు వలువడనున్న వి. 

బేళాళుని యద్భుతకథిలు, షజ్ఞైకలిగించునవి. Ol 
విక్రమార్కుని యద్భుళకథలు, గుణము కలిగించునవి, ol 

కథాసనరిత్సాగరము, సోమబేవచట్ట విరచితమైన సంస్కృతకథకు 
సరియైన తెలుంగు, అద్భుతనీతి వ్యవహారకళలు. ఆుభాగ ములు, 

రు [ “గా 

ఫస a ce ప జాప యోగములకగణ లు 
రయ అరయ Ug \Uy థ్ 

లతీణగృంథములు. 

ఆంధ, సాహిత్య దర్భణము, విశ్వ నాభ క విరాజకృత సంస్కృత టై ౦థము 

నకు సరియిన యాం ధానువాదము, మూ-లమునందలి ఉదావా 

రణశ్ళా కములతో చర్చి మ్ముద్వించిగిమి ఇందు నాట కలశ ణము 

సంఫూర్జముగా కలదు, . bh, 0 

క*వ్యాలంకారచూడామణి. 'వెనుకటివలగ'క ఇందు త్రో మీది ఉల్లాస 

ములును ఫూ _ర్హిగా ము, దించి నారము, 1 0 

అలం కారసారసం గ వాము, చంద్రా, లో కాద్య నేక గ్రంథముల సా 

రాంశము. ఉన్నతపాఠళాలా విద్యార్థుల కుపషయోగకరెము. 
టీకావివరణములు గలవు. 0 12 

ఛందస్సు. ఈశా స్త్రమునంతయు శాస్త్రులవారు. కెండుమాటలలో 

చెప్పినారు. విద్యారులకుపషయోగ ము. నులువుగాను సంగ వా 

ముగాను వీరచితము. 'టెక్టుబుక్కుక మిటివా రంగీకరించినని. 0 8 

యదర్శిళా నాటిక, 0 8 

1 0 

సల 1S 

ర 
hb 

0 bi సహా కానే 

విమర్శలు __ ఉప న్యాసములు, 

* గామ్యభాహోపృయోగనిబంధనము. (నాటకగ్రామ్యము) 0 12 



శం “అం శవ వ నన్న రాఘవ నాటక విమర్శ. 

శవిషష్యపనోదము. కతివయ సంస్కృ తాం ధ్ర, కావ్య 
నాటకాది విషయకము. 0 

* ప్రక్కన సోమయాజివిజయము. 0 

విసంధివి వేక ము కిక్ 0 

భారతాభారతరూసకనురాందలు. మన నాటకముల మర్యాద 

లను ఇంగ్లీషు నాటకములతీరును పోల్సి న యుచు నాట్యకళ 
Bs చేయదగునో యని శా న్ర్రలవారు క?టంచిన యుప 

న్యాసము వొరియనుభవమును సయితము "తెలీిపియు న్నారు. 

(భరత కక్సి పయర్. నాట్యకళొాచర్నిత్సము) కనే 0 

ఆంధ గ్ర,ంథవిమర్శన ప్ర ప,కారలేశము. తెనుంగుపు స్తకముల నెట్టు 
విమగ్శంపవలయుననుటనుగూర్చినది: 0 

గ్రామ్య దేశనిరసనము. గ? VE ww ౧"౦ధిక వాదమును గులించినదొ, 

ఈవ్యాసములా* శు సం ధ్ర చేశమందలి అన్ని జిల్ల" ల 

్రైవ్యుములను వస్థించియు న్నారు. కడుపుబ్బనవ్వించు విమర్శ. 0 

(శోవవినోదముు అం (భ్రమున స్వరసంధ్యాది యతి ప్రాసలు ఆం ధ్ర, 
మున క పనకళ* పరిణామము] అచ్చులో 

వం ధ ఖౌషిస ర్వస్వార్డ నియమ కతివయిములు. శ్రీ మత్  పీఠీక 'ఫుర 

మండ లేశ్వర. గ... సవ శ్రిత నింణాం శో భావ సర్వస్వ్వాఖ ధ*న 

మహాఖిధాాన నా నియమ కిలా ముత! శాస్త్రులవారు 

మొదట ₹ండండ్లు సూర్యారాయి నిఘంటువునకు సంపాదకు 

లుగా నుండిరి. ఆప్పుడు నిఘంటువు నెట్లువ,యవలయునో 
ఆవిధానమునుగూర్చి వ్రాసిన దీయుపన్యాసము. అచ్చులో, 

౫ బ్ఫ్ ్రపునర్వివాహ దుర్వాదనిర్వావణము. l 

ఆం ధృహితోవదేశచంపువు. చిన్న తరగ తులయందలి బాలురకును బాలిక 
లకును సులువు-౧' బోధయి: గునట్టి లల సంస్కృ్భృతహితోవ 

దేశమునకు గద్య పద్యము-లంగా ఇం కాల కావించిన 

ఇ l యాం దానువా దము. 








